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De financiële markten

reageerden behoedzaam tot 

voorzichtig positief op de 

verkiezingsoverwinning van 

Donald Trump in de 

Amerikaanse

presidentsverkiezingen.

De aandelenmarkten 

focusten op de positieve 

aspecten van Trump’s

‘America First’ beleid: 

belastingsverlagingen, 

sterkere domestieke groei 

en jobcreatie. 

Op de obligatiemarkten 

concentreerde men zich op 

potentieel grotere 

begrotingstekorten en 

hogere 

inflatieverwachtingen.

V.S.: markten reageren behoedzaam op Trump-zege.

De initiële reactie van de financiële markten na de verrassende

verkiezingszege van Donald Trump was negatief omdat de meeste

waarnemers hadden gerekend op een overwinning van Hillary Clinton. 

Aangezien Trump symbool staat voor verandering van de status quo, was de 

‘knee jerk reaction’ op Wall Street en de Amerikaanse obligatiemarkten

negatief maar na zijn verzoenende overwinningstoespraak keerde het 

sentiment op de financiële markten. 

De overtuiging dat het parlement , waar de Republikeinen de meerderheid 

vormen, samen met president Trump een economisch beleid (‘America First’) 

zullen ontwikkelen dat gunstig is voor de Amerikaanse bedrijven en de 

tewerkstelling zorgde voor winst op Wall Street. 

Eén van de pijlers van de ‘Trumponomics’, de macro-economische filosofie  

van Trump, is het opzetten van grote infrastructuurwerken door de overheid 

in combinatie met belastingsverlagingen.  Op de obligatiemarkten werd de 

rekening gemaakt dat dit tot grotere begrotingstekorten zal leiden in de V.S., 

waardoor de rente op het 10-jaars overheidspapier voor het eerst sinds 

januari boven de 2% uitsteeg.

Bovendien wordt verwacht dat het stimuleringsbeleid van Trump de 

inflatieverwachtingen zal aanwakkeren zodat de speculatie dat de Federal 

Reserve in december de rente zal verhogen, een duwtje in de rug kreeg. Uit 

het recentste arbeidsmarktrapport bleek reeds dat de looninflatie in de V.S. in 

oktober is opgelopen tot 2,8% wat op zich al voldoende is om een Fed

renteverhoging in december te verantwoorden.
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Figuur 1.  V.S. : de rente op 10-jaars overheidspapier doorbreekt de 2% grens na 

het nieuws dat Trump president wordt van de V.S.



We houden de komende

maanden rekening met een

hogere volatiliteit op de 

valutamarkten omdat nog 

onduidelijk heerst over hoe 

Trump zijn kabinet zal

invullen en welke macro-

economische koers hij zal

varen.

Na de initiële paniekreactie apprecieerde de Amerikaanse dollar op de 

valutamarkten toen duidelijk werd dat  Wall Street overwegend positief 

reageerde op de verkiezing van Trump. Nadat USD-JPY daalde tot 101,3 in de 

Aziatische sessie , steeg de USD in waarde t.o.v. de Japanse yen en eindigde 

op 104,6 terwijl de EUR-USD wisselkoers tijdens de dag daalde van 1,13 tot 

1,09. Het grootste slachtoffer op de wisselmarkten was de Mexicaanse peso 

die 13,5% in waarde daalde en de zwaarste klappen kreeg te verduren sinds 

de ‘Tequila crisis’ van 1994-1995.

De komende weken en maanden houden we rekening met een hoger 

potentieel voor volatiliteit op de forexmarkten tot duidelijker wordt welke 

koers de regering Trump zal varen op het vlak van vrijhandel en fiscaal beleid. 

We vermoeden dat op korte termijn de meeste aandacht zal uitgaan naar de 

samenstelling van het Trump kabinet, met name de invulling van de functie 

van Minister van Financiën (‘Treasury Secretary’). Momenteel wordt Steve 

Mnuchin (ex-Goldman Sachs en huidig hedge fund baas) getipt als de grootste 

kanshebber .
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Figuur 2.  V.S. : nominale groei (%; jaar-op-jaar) van de lonen.



De kapitaalinvesteringen in 

de eurozone leverden een 

grotere groeibijdrage in 

2016 maar de verschillen 

tussen de landen onderling 

is nog steeds aanzienlijk. 

Vooral in Italië is er een 

tekort aan 

kapitaalinvesteringen.

Spanje heeft na 10 maand 

een nieuwe regering maar 

het doorvoeren van 

economische hervormingen 

zal geen sinecure zijn.

Eurozone: gebrek aan convergentie van de kapitaalinvesteringen.

De BBP-groei in de eurozone tijdens de eerste jaarhelft van 2016 werd in ruime

mate gedragen door de gezinsuitgaven terwijl de negatieve contributie van de 

nettohandel in H1 2016 gecompenseerd werd door een grotere groeibijdrage

van de kapitaalinvesteringen door de bedrijven. De sterkere bijdrage van de 

bedrijfsinvesteringen over de afgelopen kwartalen is een bemoedigend signaal

omdat de kapitaalgroei in de eurozone na de recessie van 2009 ver onder de 

verwachtingen is gebleven.

Wanneer we naar de ontwikkeling van de investeringen gaan kijken per 

lidstaat dan zien we echter dat er nog aanzienlijke verschillen bestaan in 

euroland. De kapitaalinvesteringen als proportie van het BBP zijn in België

ondertussen gestegen tot 23,2% , hetzelfde als in 2007. Ook Duitsland heeft

het niveau van voor de recessie bereikt (ongeveer 20%) maar dit blijft minder 

dan in Frankrijk en België en is een stuk lager dan in het verleden (1995-2000). 

Italië is op dit vlak echter de zwakste schakel van de eurozone en zag de 

groeibijdrage van de bedrijfsinvesteringen terugvallen tot 16,6%. Het uitblijven

van nieuwe kapitaalinvesteringen is een belangrijke oorzaak van de lage

productiviteit en de ondermaatse groei van de Italiaanse economie. Indien

deze trend aanhoudt , dan kan dit ook wegen op het groeipotentieel van de 

ruime eurozone.

Na 10 maand zonder regering heeft Spanje eindelijk een nieuwe regering. 

Mariano Rajoy van de Partido Popular (PP) sleepte na twee 

vertrouwensstemrondes een tweede ambtstermijn als premier in de wacht en

heeft met zijn PP een minderheidsregering. Politieke analisten zijn het erover

eens dat Rajoy het niet makkelijk zal hebben om economische hervormingen

en fiscale maatregelen door te voeren waarvan gedacht wordt dat ze de 

economische groei kunnen ondersteunen. De Spaanse economie groeit al sinds

de zomer van 2015 aan een tempo van 3% tot 3,5% en de werkloosheidsgraad

is voor het eerst sinds 2010 gezakt onder de 20% grens maar er is nog een

lange weg af te leggen.
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Figuur 3. Kapitaalinvesteringen als % van het BBP Figuur 4. Spanje: werkloosheidsgraad.



De economische groei in het 

V.K. tijdens het eerste 

kwartaal na het EU-

referendum hield beter 

stand dan verwacht.

Het hooggerechtshof 

oordeelde dat een Brexit pas 

in gang kan worden gezet 

na goedkeuring van het 

Britse parlement.

V.K.: economische meevaller, juridische tegenvaller voor regering May.

De economische groei in het V.K. tijdens het eerste kwartaal volgend op 

het EU-referendum hield beter stand dan verwacht. Het BBP groeide 

volgens de voorlopige data  in Q3 0,5% ten opzichte van het kwartaal 

ervoor, weliswaar na een groei van 0,7% in Q2, maar dit resultaat was toch 

beter dan de meeste waarnemers hadden voorspeld. In vergelijking met 

Q3 2015 bedroeg de procentuele groei van het BBP 2,3% in het derde 

kwartaal van dit jaar. 

Net als de afgelopen jaren leverde de dienstensector (+0,8% qoq) de 

grootste groeibijdrage en compenseerde op die manier een krimp in de 

industriële sector en de bouw. Er was dan wel geen waarneembaar Brexit

effect in juni, juli en augustus volgens het recente BBP-rapport maar het 

ging om voorlopige cijfers en we houden nog steeds rekening met een 

Brexit impact op de groei in 2017 omdat de depreciatie van het pond via 

een hogere inflatie vreet aan de koopkracht van de Britse gezinnen. 

Bovendien kan de onzekerheid van de Brexit-procedure en de 

onderhandelingen met de EU extra gaan wegen op de investeringsplannen 

van de Britse bedrijven en is er risico op een verzwakking van de 

handelsstromen. 

De regering May kreeg recent een juridische tegenslag te verwerken toen 

de ‘High Court’, het Britse hooggerechtshof, oordeelde dat een vertrek uit 

de EU niet mag gebeuren zonder de goedkeuring van het parlement. 

Alhoewel dit een morele overwinning was voor het anti-Brexit kamp , zien 

we weinig voordelen in dit scenario omdat het de huidige onzekerheid 

m.b.t. Brexit nog meer in de verf zet. Premier Theresa May heeft al 

duidelijk gemaakt dat ‘er geen weg terug is’ en dat de regering in beroep 

zal gaan bij het ‘Supreme Court’, de hoogste gerechtelijke instantie van het 

land.
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Figuur 5. V.K.: groeibijdrage (%) tot de kwartaalgroei van het BBP in Q3 

2016 (bron: ONS)



De obligatiemarkten in 

Europa en de V.S. 

incasseerden aanzienlijke 

verliezen in oktober.

De hoop op een extra 

renteverlaging door de Bank 

of England is de afgelopen 

weken weggesmolten door 

de depreciatie van het Britse 

pond, het risico op hogere 

inflatie  en de beter-dan-

verwachte Q3 BBP-

groeicijfers.

Rente: obligatiemarkten incasseren klappen in oktober.

De obligatiemarkten in Europa en de V.S. incasseerden aanzienlijke 

verliezen in oktober door hogere inflatieverwachtingen (in het V.K. en de 

V.S.) en speculatie dat de ECB overweegt om haar maandelijkse obligatie-

aankopen in 2017 geleidelijk af te bouwen. De voorbije weken groeide op 

de financiële markten de overtuiging  dat de nationale overheden in de 

eurozone opnieuw een grotere rol zien weggelegd voor budgettaire en/of 

fiscale steunmaatregelen om de economie te ondersteunen nu duidelijk 

wordt dat de monetaire stimulus door de ECB weinig concrete resultaten 

heeft opgeleverd.

In de eurozone klom de rente op de 5-jaar en 10-jaars IRS op een maand 

tijd met respectievelijk 18 en 22 basispunten naar 0,05% en 0,52%. In de 

Verenigde Staten koerste de 10-jaars IRS rente van 1,47% begin oktober 

naar een niveau van 1,71%. Maar de grootste renteklim werd genoteerd op 

de Britse obligatiemarkten waar de rente op de 10-jaars overheidspapier of  

‘Gilts’ tussen begin oktober en begin november opliep van 0,63% tot 

1,13%. De hoop op een extra renteverlaging door de Bank of England is de 

afgelopen weken weggesmolten door de depreciatie van het Britse pond, 

het risico op hogere inflatie  en de beter-dan-verwachte Q3 BBP-

groeicijfers. In het recentste inflatie rapport van de Bank of England werd 

minder expliciet verwezen naar een renteverlaging en werd gesuggereerd 

dat de  korte termijnrente  in 2017 zowel kan dalen als stijgen. 

Het blijft koffiedik kijken hoe de obligatiemarkten in de V.S. en daarbuiten

de volgende maanden gaan reageren op het economisch beleid van de 

nieuwe Amerikaanse president.  De obligatiehandelaars concentreerden

zich in eerste instantie op de budgettaire en inflatoire implicaties van een

fiscaal stimuleringsbeleid wat de lange termijnrentes hoger heeft geduwd

en voor een hogere volatiliteit zorgt op de wereldwijde obligatiemarkten.
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Figuur 6. Evolutie van de 10-jaars swap (IRS) rente EZ, V.S., V.K. 
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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 2,2 0,1 1,3 2,2

Eurozone 1,9 1,5 1,3 0,0 0,2 1,2

Duitsland 1,5 1,8 1,5 0,1 0,4 1,5

België 1,4 1,4 1,2 0,6 1,8 1,7

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

Japan 0,6 0,6 0,8 0,8 -0,3 0,5

** 15/11/16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17

3mnd $ 0,91 1,10 1,30 1,45 1,60

3mnd € -0,31 -0,30 -0,30 -0,30 -0,25

10j IRS $ 2,05 2,15 2,25 2,65 3,05

10j IRS € 0,69 0,70 0,85 0,90 1,10

EUR-USD 1,072 1,07 1,055 1,035 1,06

USD-JPY 108,9 110 105 110 115

EUR-GBP 0,86 0,88 0,87 0,855 0,83

*: GDP/CPI vooruitzichten zijn gemiddelden

**: alle vooruitzichten van de financiële markten gelden op het einde van de periode
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