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Voorwoord

Dit jaar loopt stilaan ten einde en als we de balans opmaken van 2016 vanuit 

het standpunt van de financiële markten dan kunnen we niet anders dan 

vaststellen dat  de “search for yield” van het afgelopen jaar gekruid werd 

door twee politieke gebeurtenissen aan beide kanten van de Atlantische 

Oceaan: het Brexit referendum in het V.K. van einde mei en de verrassende 

verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen. De keuze van de Britten om de EU te verlaten heeft 

vooral veel politieke (en economische) onzekerheid veroorzaakt terwijl de 

verkiezing van Trump met een vlaag van optimisme werd onthaald door Wall 

Street.

2017 belooft opnieuw een jaar te worden waarin een grote rol is weggelegd 

voor de politiek en de kiezer. Traditionele risicofactoren zoals de olieprijs,  of 

een schuldencrisis in China worden daarbij naar de achtergrond geduwd. In 

de V.S. en daarbuiten wordt met belangstelling uitgekeken naar het concrete 

beleid van Trump. Zal hij de geschiedenisboeken ingaan als de president die 

een nieuwe vlaag van globaal protectionisme in gang zet, of zal hij de scherpe 

kantjes afvijlen van zijn antiglobaliseringsbetoog en is hij de man die de 

Amerikaanse economie opnieuw ‘great’ maakt door massale 

overheidsuitgaven? En wat zal het effect hiervan zijn op de overheidsschuld  

en de rentevoeten in de V.S. ?

In Europa staan er het komende jaar verkiezingen op stapel in Frankrijk, Italië; 

Duitsland en Nederland en zal de Brexit procedure van start gaan . Afhankelijk 

van de score van de eurosceptische partijen in het hart van Europa  zal 

duidelijk worden in welke mate de EU op weg is naar een institutionele crisis.

Net als de voorbije jaren zal Belfius Research in 2017 proberen om met haar 

publicaties de klanten en beleggers zo goed mogelijk wegwijs te maken in dit 

verraderlijke klimaat van politieke en economische onzekerheid. 

Ten slotte wensen we al onze lezers een leuk eindejaar toe en een succesvol 

2017.

Geert Gielens, Chief Economist Belfius.
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Voor de financiële markten 

staat het  aankomende 

presidentschap van  Trump

synomiem met sterkere 

economische groei in de V.S.

De Keynesiaanse plannen 

van de nieuwe president 

hebben ook de 

verwachtingen inzake 

inflatie en overheidsschuld 

gewijzigd.

V.S.: president Trump, de ‘spender of last resort’.

Sinds de verrassende zege van Donald Trump in de Amerikaanse

presidentsverkiezingen is het glas ‘half vol’  volgens Wall Street. De S&P500 

index is tussen 9 november en 6 december ongeveer 3% gestegen, omdat de 

meeste aandeleninvesteerders rekenen op een positieve economische schok

onder president Trump.  Hij heeft beloofd om de vennootschapsbelasting in 

de V.S. te verlagen van 35% naar 15%  wat sterkere groei moet genereren

voor de Amerikaanse economie . Bankaandelen profiteerden van de belofte

dat de Dodd-Frank wet die de financiële sector strenger aan banden legde na

de crisis van 2008, zal versoepeld worden. Bovendien kondigde Trump aan

dat hij tot $1 triljoen (= $ 1000 miljard) wil investeren in het bouwen van 

nieuwe wegen, bruggen, tunnels en luchthavens. Zowel de Republikeinen als 

de Democraten zijn voorstander van meer investeringen in infrastructuur wat 

betekent dat een vlugge implementatie van een dergelijk plan realistisch is en 

potentieel reeds in de tweede helft van 2017 een economische boost kan 

opleveren. 

De Keynesiaanse aanpak van president-elect Trump kreeg alvast een pluim 

van de OESO, want in haar recente halfjaarlijkse economische vooruitzichten 

(*) pleit de invloedrijke denktank voor de stimulering van de BBP- groei via 

een expansief begrotingsbeleid (zie figuur). De ambitie van Trump om een 

soort ‘spender of last resort’ te worden, naar analogie van de Amerikaanse 

centrale bank (‘the lender of last resort’) bleef niet onopgemerkt op de 

obligatiemarkten, en veroorzaakte een verkoopgolf van overheidsobligaties 

en ander schuldpapier. De hogere overheidsuitgaven betekenen niet alleen 

sterkere  BBP-groeicijfers  maar zullen ook leiden tot een hogere staatsschuld 

en kunnen een potentiële klim van de inflatie in gang zetten.

3
*: OECD Economic Outlook ‘Escaping the low-growth trap? Angel Gurria, Catherine L. Mann

**: Structural reforms shows the impact of a 10% reduction of product market regulations.
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Figuur 1.  Groei impact (in %) van een verhoging van de overheidsuitgaven (met 

0,5% van het BBP)(OESO **)



Hoeveel extra groei de 

positieve vraagschok 

uiteindelijk zal opleveren, 

zal afhangen van het beleid 

dat Trump zal voeren op het 

vlak van de internationale 

handel.

Als de plannen van Trump

op agressieve wijze de 

Amerikaanse staatsschuld 

doen oplopen en de inflatie 

aanjagen in de V.S. dan kan 

dit (zoals in 1994) een 

verkoopgolf van obligaties 

in gang zetten die ook de 

obligatiemarkten in Europa 

en Azië gaat besmetten.

Hoeveel extra groei de positieve vraagschok (via de combinatie van lagere 

belastingen en meer overheidsuitgaven) uiteindelijk zal opleveren, zal 

afhangen van het beleid dat Trump zal voeren op het vlak van de 

internationale handel. Indien de nieuwe leider van de vrije wereld zich even 

anti-globalistisch en protectionistisch opstelt (vooral t.o.v. China en Mexico)  

als hij suggereerde tijdens zijn campagne dan zal dit niet alleen een negatieve 

impact hebben op de groei van de wereldhandel maar ook op die van de V.S. 

zelf. In een dergelijk scenario zouden de handelspartners van de V.S. immers 

tegenmaatregelen nemen, en kan de globale vrijhandel ernstige schade 

oplopen. In haar recente rapport toont de OESO aan dat de 

handelsbelemmeringen sinds de Lehman-crisis spectaculair zijn toegenomen, 

wat gepaard ging met een tragere BBP-groei op wereldvlak.

Een tweede potentiële stoorzender die in 2017 kan wegen op de 

economische groei in de V.S. maar ook de rest van de wereld is een krach van 

de obligatiemarkten. Als de plannen van Trump op agressieve wijze de 

Amerikaanse staatsschuld doen oplopen en de inflatie aanjagen in de V.S. dan 

kan dit (zoals in 1994) een verkoopgolf van obligaties in gang zetten die ook 

de obligatiemarkten in Europa en Azië gaat besmetten. De stijging van de 

lange termijnrentes die hiermee gepaard gaat, zou dan de globale 

economische heropleving in de kiem smoren nog voor deze goed en wel 

begonnen is. 

Bovendien zijn er nog veel openstaande vragen m.b.t. het beleid dat de 

nieuwe president zal voeren. De komende weken zal Trump verder zijn 

kabinet bevolken. Op de sleutelposten Minister van Financiën en Minister van 

Handel heeft hij met Steve Mnuchin en Wilbur Ross alvast twee Wall Street 

insiders benoemd. De eerste reactie van de financiële markten op de 

overwinning van Trump was vrij positief maar in 2017 zal vooral de concrete 

invulling van Trump’s beleid op het vlak van buitenlandse handel en 

diplomatie bepalen of dat optimisme gerechtvaardigd is. 

4Bron: OECD ECONOMIC OUTLOOK Escaping the Low-Growth Trap? Effective Fiscal Initiatives, Avoiding Trade Pitfalls

Belfius | Macro Visie december 2016

Figuur 2.  V.S. : Aantal handelsbelemmeringen in de G20 sinds 2008.



Politieke thema’s, met name 

het oprukkend populisme en

de toekomst van de EU , 

zullen in 2017 een hoofdrol

blijven spelen op de 

financiële markten van de 

eurozone, met verkiezingen

in Frankrijk, Duitsland , 

Nederland en de geplande

start van de Brexit

procedure voor het V.K. 

Het bedrijfsvertrouwen is 

geklommen tot het hoogste

peil in 11 maand en

suggereert dat de 

economische groei tijdens

het laatste kwartaal van 

2016 goed stand houdt in de 

eurozone. 

Eurozone: politieke bekommernissen overschaduwen economisch nieuws.

In de eurozone worden de macro-economische rapporten momenteel naar de 

achtergrond geduwd door politieke bekommernissen. In Italië werd het plan 

van premier Renzi om het parlement te hervormen weggestemd, maar de 

gevreesde paniekreactie op de financiële markten bleef gelukkig uit.  

Na een initiële dip van de euro, kon de gemeenschappelijke munt van de 

eurozone herstellen en de rentespread van Italiaanse overheidsobligaties t.o.v. 

Duits staatspapier daalde van ongeveer 180 bps vóór het referendum naar 160 

bps in de dagen erna.  Italiaanse bankaandelen hielden stand nadat beleggers

een grotere kans zagen dat de Italiaanse belastingbetaler zal tussenbeide

komen om het noodlijdende Monte dei Paschi te redden en zo besmetting van 

andere financiële instellingen te vermijden. 

Politieke thema’s, met name het oprukkend populisme en de toekomst van de 

EU , zullen in 2017 een hoofdrol blijven spelen op de financiële markten van de 

eurozone, met verkiezingen in Frankrijk,  Duitsland ,Nederland en de geplande

start van de Brexit procedure voor het V.K. 

Door de politieke gebeurtenissen van de afgelopen weken werd er minder 

aandacht dan normaal besteed aan de recente macro-economische data uit de 

eurozone. Die wijzen op een zekere veerkracht van de economie.

De PMI (Purchasing Manager’s Index) die naar het vertrouwen peilt bij de 

Europese bedrijven, is in november voor de tweede maand op rij gestegen

naar 53,9 , het hoogste peil in 11 maanden, wat consistent is met een BBP-

groei van ongeveer 1,9%. Bovendien heeft het verbeterde sentiment zich in 

2016 in sterkere mate vertaald naar een toename van het aantal jobs, wat de 

werkloosheidsgraad voor de eurozone deed dalen naar 9,8% in oktober , 

vergeleken met 10,6% in oktober 2015.

5
Bron: Factset
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Figuur 3. Eurozone: groei (%) van het BBP vs PMI output index.



Volgens de Britse regering 

zal Brexit de komende vijf 

jaar zorgen voor een lagere 

economische groei in het 

V.K.

In 2017 kan het dure pond 

gaan wegen op de uitgaven 

van de Britse gezinnen door 

een hogere inflatie.

V.K.: Brexit zorgt voor economische onzekerheid en hogere inflatie.

De afgelopen weken is de onduidelijkheid over hoe de Brexit procedure zal 

verlopen enkel groter geworden. Eerst was er de uitspraak van het Britse 

Hooggerechtshof dat het parlement zich moet kunnen uitspreken over de Britse 

uittreding uit de EU. De regering tekende beroep aan tegen deze uitspraak maar 

we zullen ten vroegste in januari weten hoe het Britse Hooggerechtshof 

oordeelt in deze materie. Indien het beroep wordt verworpen , dan is het niet 

zeker dat Artikel 50 (de officiële start van de Brexit procedure) nog tijdens het 

eerste kwartaal van 2017 in voege kan treden. EU-onderhandelaar Michel 

Barnier voerde de druk op het V.K. nog wat op door te stellen dat de Brexit-

onderhandelingsgesprekken niet langer dan 18 maanden zullen duren en dat de 

EU als één front zal optreden zodat  er van ‘cherry picking’ door de Britten geen 

sprake kan zijn.

De begrotingsvooruitzichten van Minister van Financiën Philip Hammond 

focusten op de economische impact van Brexit.  Hij verwacht dat de 

economische groei in 2016 nog op 2,1% zal uitkomen maar dat het BBP van de 

V.K. de komende vijf jaar 2,4% minder snel zal groeien door het verlaten van de 

EU. Volgens Hammond zal de BBP-groei in 2017 slechts uitkomen op 1,4% 

omdat de complexe exit procedure zal wegen op buitenlandse investeringen in 

het V. K. en op de vraag naar Britse producten. Op domestiek vlak wordt  

gevreesd voor een daling van de koopkracht omdat de forse depreciatie van het 

Britse pond zich vertaalt naar een hogere importinflatie. Vereenvoudigd kan 

men stellen dat een daling van het pond met 10% de inflatie doet stijgen met 

0,75% over een horizon van twee tot drie jaar (*). Sinds de verkiezing van Trump

kon het Britse pond profiteren van een rally maar noteert (de effectieve 

wisselkoers; op 07/12/16) nog steeds 10% onder de pre-referendum niveaus. 

Hierdoor houden we rekening met een hogere inflatie in 2017, en verwachten 

we midden volgend jaar een inflatiepiek van 2,5-2,7%, om daarna weer te 

bewegen richting 2%.

Bron: (*): Commerzbank AhC / Bank of England / Factset

Belfius | Macro Visie december 2016

Figuur 4. V.K.: effectieve wisselkoers  vs inflatieverloop.



De ECB verlengt haar 

aankoopprogramma maar 

vermindert het maandelijkse 

bedrag. 

In 2017 verwachten we dat 

de klim van de lange 

termijnrentes in de V.S. ook 

de Europese 

obligatiemarkten kan 

besmetten. 

Rente: ECB blaast warm en koud.

Op 8 december maakte de ECB bekend dat ze tot en met eind december 2017 

obligaties zal blijven opkopen, maar het maandelijks bedrag wordt vanaf april 

wel verlaagd van €80 miljard naar  €60 miljard per maand. Volgens voorzitter 

Mario Draghi is het risico op deflatie in de eurozone voldoende afgenomen 

om de verlaging te verantwoorden. Tegelijkertijd liet hij de deur op een kier 

om het maandelijks aankoopbedrag in de toekomst eventueel weer op te 

trekken als de macro-economische situatie dit zou vereisen. Aangezien de 

centrale bank in Frankfurt slechts een traag herstel verwacht van de inflatie 

(naar 1,7% in 2019) zal ze heel voorzichtig zijn bij het afbouwen van de 

monetaire stimuleringsmaatregelen.

De reactie op de obligatiemarkten was gemengd. Aan het korte eind van de 

rentecurve werd positief gereageerd op het nieuws dat de ECB vanaf nu ook 

schuldpapier kan kopen met een rendement dat lager ligt dan het 

depositotarief van -0,4%. Ook de minimale looptijd van de obligaties die in 

aanmerking komen, wordt vanaf volgend jaar verlaagd van 2 jaar naar 1 jaar. 

Aan het langere eind van de rentecurve, stegen de obligatierentes omdat 

investeerders concludeerden dat de verlaging van het maandelijkse 

aankoopbedrag het startschot is van het afbouwproces van de ECB op het 

vlak van kwantitatieve versoepeling. Onze verwachtingen zijn dat de factoren 

die hebben gezorgd voor de recente klim van de lange termijnrentes in de 

eurozone ook in 2017 een belangrijke rol blijven spelen. De toon op de 

Europese obligatiemarkten zal gezet worden in de V.S. De Trump cocktail van 

sterkere groei, hogere inflatie en de vooruitzichten van een hogere 

overheidsschuld heeft een verkoopgolf veroorzaakt op de Amerikaanse 

obligatiemarkten. Bovendien stijgt de kans dat in een dergelijk scenario de 

Federal Reserve sneller haar monetaire beleid gaat normaliseren. Puur op 

basis van de macro-economische omgeving in de eurozone (zwakke groei en 

lage inflatie) is een klim van de lange termijn rentes moeilijk te 

verantwoorden maar de rentetrend in de V.S. en de speculatie op 

toekomstige afbouw van de obligatie-aankopen door de ECB zullen volgens 

ons de lange termijn rentes in de eurozone verder omhoog duwen in 2017.
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Figuur 5. EZ: evolutie van de 5-jaar en 10-jaar IRS €.



De Amerikaanse dollar zal in 

2017 de scepter zwaaien 

omdat het reflatiebeleid van 

Trump en de politieke 

onzekerheid in Europa de 

vraag naar dollars zal 

ondersteunen.

FX: 2017, het jaar van de USD.

De afgelopen jaren profiteerden de groeilanden van het ultra lage 

rentebeleid in de V.S., de eurozone en Japan. Doordat investeerders  op 

zoek gingen naar hogere rendementen vloeide er veel kapitaal naar de 

financiële markten van groeilanden zoals Turkije, India en China, met als 

gevolg een appreciatie van de betrokken deviezen. De kapitaalstroom uit 

de V.S.  lijkt nu echter  opgedroogd en loopt zelfs in de omgekeerde 

richting omdat het reflatiebeleid van Trump de verwachtingen voor hogere 

korte en lange termijn rentes in de V.S. heeft aangewakkerd. Het is m.a.w. 

interessant om de posities in buitenlandse munten af te bouwen ten 

voordele van de Amerikaanse dollar. 

De groeilanden die het meest kwetsbaar zijn voor een exodus van 

internationale beleggers zijn die landen met relatief veel dollarschulden en 

een economische groei die onder de verwachtingen blijft. Bovendien valt 

niet te ontkennen dat het geopolitiek risico de afgelopen maanden is 

gestegen door het oprukkende populisme in de eurozone en de V.S. wat de 

beleggers extra risico avers maakt  en weegt op de valuta van de 

groeilanden. 

De hogere groei- en renteverwachtingen voor de V.S. zijn ook nefast voor 

de EUR-USD wisselkoers en zullen dat blijven doen in 2017. Door het 

reflatiebeleid in de V.S. verwachten we dat de transatlantische rentespread 

gaat toenemen omdat het monetaire beleid van de ECB expansief zal 

blijven het komende jaar terwijl de centrale bank in de V.S. de riem zal 

aanspannen.  Bovendien is de toekomst van de EU onzekerder geworden 

door Brexit en het succes van eurosceptische partijen in de eurozone. Met 

nationale verkiezingen op de agenda in Frankrijk, Duitsland, Nederland en 

eventueel Italië verwachten we dat de euro het grootste deel van 2017 in 

het defensief zal geduwd worden. Pas na de kanseliersverkiezingen in 

Duitsland (waarbij we uitgaan van een nipte zege door Merkel) houden we 

rekening met een appreciatie van de euro t.o.v. de USD.

6
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Figuur 6. De transatlantische rentespread (5y IRS $ - 5y IRS €) en EUR-USD  
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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 2,4

Eurozone 1,9 1,6 1,2 0,0 0,2 1,2

Duitsland 1,5 1,7 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 0,6 2,4

Japan 1,2 0,9 1,0 0,8 -0,3 0,8

** 13/12/16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17

3mnd $ 0,96 1,05 1,30 1,55 1,75

3mnd € -0,32 -0,30 -0,30 -0,30 -0,25

10j IRS $ 2,31 2,25 2,45 2,65 2,95

10j IRS € 0,77 0,75 0,85 0,90 1,10

EUR-USD 1,064 1,06 1,04 1,02 1,05

USD-JPY 115,3 115 120 123 118

EUR-GBP 0,839 0,86 0,89 0,86 0,85

*: GDP/CPI vooruitzichten zijn gemiddelden

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



Research Disclaimer.

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 zonder voorafgaande kennisgeving. De 

informatie in dit document komt van diverse bronnen. Belfius Bank legt de grootst mogelijke

zorg aan de dag bij 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 vervanging van het eigen oordeel

van de ontvanger worden genomen. 

De afsluitdatum van deze publicatie is 13 december 2016.
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