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Zwakke 

consumentenuitgaven 

wogen op de groei in de V.S. 

tijdens het eerste kwartaal 

van 2017.

Maar een gezonde 

arbeidsmarkt en hoog 

consumentenvertrouwen 

zullen de economische groei 

ondersteunen de komende 

kwartalen.

V.S.: BBP-groei stelt teleur in Q1.

Tijdens het eerste kwartaal van 2017 groeide de Amerikaanse economie 

aan het traagste tempo sinds begin 2014.  Vergeleken met Q4 2016 

steeg het BBP met amper 0,7% na de spectaculaire kwartaalgroei van 

2,1% aan het einde van vorig jaar.  Op jaarbasis kwam de groei in het 

eerste trimester echter uit op 1,9% omdat bij het begin van 2016 de 

economie een groeidipje meemaakte. De economische vertraging in Q1 

werd veroorzaakt door lagere consumentenuitgaven en doordat 

ondernemingen minder spendeerden aan het opbouwen van 

bedrijfsvoorraden dan tijdens de kwartalen ervoor. De gemiddelde 

spaarquote van de gezinnen in de V.S. is gestegen van 5,2% in december 

vorig jaar tot 5,9% in maart en de autoverkopen zijn in de eerste 

maanden van 2017 flink teruggelopen (zie grafiek onderaan)

Ondanks de tegenvallende groeicijfers bij het begin van het jaar, blijft 

zowel bij de Amerikaanse consumenten als de bedrijven het economisch 

vertrouwen  op een hoog peil hangen. Bovendien is een zwakke groei 

tijdens de eerste drie maanden van het jaar sinds de recessie van 2009 

nog al voorgevallen. Tijdens vier van de afgelopen zeven jaren was de 

economische groei in Q1  duidelijk zwakker dan tijdens de rest van het 

jaar. We zien de economie in de V.S. opnieuw aanknopen met sterkere 

groei (in de buurt van 2% op jaarbasis) vanaf het tweede kwartaal 

omdat de vraag op de Amerikaanse arbeidsmarkt stevig blijft en het 

consumentenvertrouwen op peil houdt. 
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Figuur 1.  V.S: BBP-groeibijdrage. Figuur 2.  V.S: autoverkopen (geannualiseerd; per miljoen) 



De BBP-groei in de eurozone

is stabiel en sterker dan de 

voorbije jaren.

Heel wat politieke risico’s in 

de eurozone zijn

weggesmolten, wat het 

investeringsentiment en de 

groeikansen bevordert.  

Eurozone: stabiele groei en gunstige vooruitzichten.

Volgens de eerste raming van Eurostat groeide de economie in de 

eurozone met 0,5% in vergelijking met het laatste trimester van 2016. 

Op jaarbasis kwam de BBP-groei uit op 1,7%, na 1,8% in Q4 2016. De 

economische groei in de eurozone blijft dus stabiel en is stevig 

vergeleken met de voorbije jaren. Sommige analisten hadden toch een 

nog sterkere BBP groei verwacht omdat de PMI-index die het 

economisch sentiment weerspiegelt in de industriële sector de 

afgelopen maanden naar het hoogste niveau van de afgelopen zes jaar 

koerste (figuur 3). Net als in de V.S. ligt de werkelijke groei van de 

economie iets lager dan wat gesuggereerd word door de hoge niveaus 

op het vlak van het ondernemersvertrouwen.

De kapitaalinvesteringen leverden inderdaad een grotere groeibijdrage 

in het eerste trimester terwijl de groei van de gezinsuitgaven stabiel 

bleef. De dalende werkloosheid ondersteunt het hoge 

consumentenvertrouwen in de eurozone terwijl de overwinning van de 

pro-Europese kandidaten in de Nederlandse en Franse verkiezingen het 

investeringsvertrouwen hebben hersteld.  De nieuwe Franse president 

staat weliswaar voor  de moeilijke opdracht om een parlementaire 

meerderheid te vormen en er staan later dit jaar nog verkiezingen op 

stapel in Duitsland maar toch kunnen we stellen dat de crisissfeer in de 

eurozone sterk is afgenomen. Door deze positieve elementen hebben 

we onze BBP-groeiprognose voor de eurozone in 2017 met 0,2% 

verhoogd.
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Figuur 3.  EZ: PMI index (linkeras) vs BBP-groei %jaar-op-jaar
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De ontspanning van de 

politieke crisissfeer in de 

eurozone vormt een 

vruchtbare voedingsbodem 

voor een groei van de 

bedrijfsinvesteringen in 

België.

België:  economie in herstelmodus.

Volgens de eerste voorlopige raming door de NBB versnelde de groei van  de 

Belgische economie tijdens het eerste kwartaal van 2017 naar 1,5% , na de 

1,1% BBP-groei die genoteerd werd in het laatste trimester van 2016. Er

werd nog geen detail van de Q1 BBP-cijfers vrijgegeven maar waarschijnlijk

kwam de belangrijkste groeibijdrage net zoals in de tweede helft van vorig

jaar van de bestedingen door de gezinnen. Het consumentenvertrouwen zit 

sinds oktober duidelijk in de lift en bereikte in april 2017 het hoogste niveau

sinds 2011. Maar ook het sentiment bij de Belgische ondernemers is de 

afgelopen kwartalen verbeterd en zorgt voor een grotere positieve

groeibijdrage van de kapitaalinvesteringen. De bruto investeringen door de 

ondernemingen toonden een jaar-op-jaar groei van 5,8% tijdens Q4 2016. Nu 

de politieke risico’s in de eurozone minder acuut geworden zijn door de 

electorale zeges van de eurofiele kandidaten in Nederland en Frankrijk, zien

we ook in 2017 potentieel voor een positieve groei van de 

bedrijfsinvesteringen. Door de opmars van het economisch vertrouwen in 

ons land en het bredere herstel in de eurozone hebben we onze BBP-

groeiprognose voor België in 2017 met 0,2% verhoogd tot 1,6%.

Wanneer we de investeringsquote (*) van de Belgische (niet-financiële) 

ondernemingen vergelijken met sommige andere landen in de eurozone (zie 

grafiek onder) dan valt op dat de Belgische bedrijven doorgaans een groter 

percentage van de toegevoegde waarde herinvesteren. In 2016 werd in ons 

land per 4 euro toegevoegde waarde ongeveer 1 euro opnieuw geïnvesteerd, 

wat boven het gemiddelde is voor de eurozone. 

(*): The gross investment rate of non-financial corporations is defined as gross fixed capital 

formation (ESA 2010 code: P51G) divided by gross value added.
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Figuur 4. Investeringsquote van de (niet-financiële) ondernemignen



De aantrekkende 

economische groei van de 

afgelopen kwartalen in 

combinatie met het 

gedeeltelijk opklaren van de 

politieke hemel in de EU 

zullen waarschijnlijk 

voldoende zijn om de 

houding van de ECB m.b.t. 

de toekomstige risico’s  (de 

‘forward guidance’) te 

veranderen.

Rente: ECB naar neutraal in juni?

De renteverschillen in de eurozone zijn de afgelopen weken gekrompen toen 

het duidelijk werd dat Emmanuel Macron afstevende op een ruime zege in 

de Franse presidentsverkiezingen. De rentespread tussen  Duitse 

overheidsobligaties met een looptijd van 10-jaar (‘Bund’) en het Franse 

staatspapier met vergelijkbare looptijd (‘OAT’) daalde op één maand tijd van 

0,75% naar 0,4%. De renteconvergentie deed zich niet alleen voor bij Bunds

en OATs maar ook de renteverschillen van de Italiaanse en Spaanse 

overheidsobligaties (t.o.v. Duits overheidspaper) werden kleiner omdat de 

kans op een politieke identiteitscrisis in de EU sterk is afgenomen in 

vergelijking met het begin van dit jaar. De eurosceptische kandidaten 

trokken bij de voorbije verkiezingen in Oostenrijk, Nederland en Frankrijk 

telkens aan het kortste eind en in Duitsland verliest  het rechtspopulistische

Alternative für Deutschland (AfD) aan populariteit ten voordele van kanselier 

Merkel en haar CDU partij.

Door het wegebben van het politiek risico zullen de financiële markten 

opnieuw meer aandacht besteden aan het macro-economisch nieuws uit de 

eurozone en de commentaren van de ECB functionarissen. De aantrekkende 

economische groei van de afgelopen kwartalen in combinatie met het 

gedeeltelijk opklaren van de politieke hemel in de EU zullen waarschijnlijk 

voldoende zijn om de houding van de ECB m.b.t. de toekomstige risico’s  (de 

‘forward guidance’) te veranderen. Tot nu toe zag de ECB vooral 

neerwaartse risico’s  voor de economische groei maar de recente uitspraak 

van voorzitter Draghi dat het herstel in de eurozone meer solide is en breder 

wordt gedragen doet vermoeden dat de centrale bank haar 

rentevooruitzichten in juni zal aanpassen. Op het vlak van de kerninflatie ziet 

de ECB echter nog geen duidelijke opwaartse trend zodat speculatie over 

een verhoging van de korte termijnrente of een vermindering van de 

maandelijkse obligatie aankopen voorlopig voorbarig is.
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Figuur 5 Eurozone: rentes op overheidsobligaties.



We verwachten in juni een 

renteverhoging door de 

Amerikaanse centrale bank. 

In de V.S. kwamen de leden van het monetair comité van de centrale bank 

begin mei samen en besloten unaniem om de korte termijnrente ongewijzigd 

te laten , in lijn met de verwachtingen van de financiële markten. De 

beleidsrente van de Federal Reserve blijft  dus in een bandbreedte van 0,75% 

tot 1%. 

De zwakkere groeicijfers in het eerste kwartaal van dit jaar zijn volgens het 

rentecomité van de centrale bank van voorbijgaande aard omdat de 

Amerikaanse arbeidsmarkt verder verstevigt en de omstandigheden voor de 

consumenten gunstig blijven. De kerninflatie is de afgelopen maanden licht 

gedaald maar blijft dichtbij de inflatiedoelstelling van 2% hangen. Daarom is 

er een grote kans dat de Fed op de volgende vergadering van 13 en 14 juni 

wel beslist om de rente op te trekken. De FRA-contracten die de 

renteverwachtingen van de financiële markten op korte termijn  

weerspiegelen, klommen na de vergadering van de centrale bank. 

Obligatiebeleggers kregen niet veel informatie over de plannen van de 

centrale bank m.b.t. haar balans. De prioriteit is om de korte termijn rente te 

normaliseren en pas daarna na te denken over het terugschroeven van de 

massale obligatie-aankopen die de Fed deed na de financiële crisis van 2008. 

We vermoeden dat de speculatie rond de timing van deze exit strategie de 

komende kwartalen zal toenemen en voor extra volatiliteit kan zorgen op de 

Amerikaanse obligatiemarkten. 
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Bron: Factset

Figuur 6. U.S.: balanstotaal van de Federal Reserve (in miljoen $) 
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Zwakke BBP-cijfers in de 

V.S., de nederlaag van Le 

Pen in Frankrijk en de daling 

van de olieprijs duwden de 

euro hoger tegenover de 

USD. 

Het Britse pond verstevigde 

na de aankondiging van 

vervroegde verkiezingen 

door Theresa May. 

FX: de euro profiteert van de daling van het politiek risico.

Op minder dan één maand tijd steeg de euro 3,7% in waarde tegenover de 

Amerikaanse dollar , door een zwakker dan verwacht BBP rapport uit de V.S.  

en het verloop van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De EUR-USD 

wisselkoers klom van 1,06 op 10 april naar 1,0988 op 5 mei maar slaagde er 

niet in om zich boven de 1,10 grens te nestelen. De terugval van de U.S. dollar  

ging van start toen bleek dat tijdens het eerste kwartaal van 2017, de 

Amerikaanse economie slechts 0,7% (geannualiseerd) was gegroeid. Daarna 

profiteerde de euro vooral van de verkiezingspolls in Frankrijk waar 

Emmanuel Macron zijn voorsprong op Marine Le Pen zag toenemen. De 

nederlaag van de eurosceptische kandidaten bij de Nederlandse en Franse 

verkiezingen heeft de kansen op een acute EU-crisis doen afnemen en het 

vertrouwen in de gemeenschappelijke munt van de eurozone vergroot. 

Voorts profiteerde de euro de afgelopen weken ook van  de neerwaartse 

druk op de olieprijzen na nieuws dat de schalie-olie productie in de V.S. 

heropleeft. Aangezien de eurozone een netto-importeur is van ruwe olie, is 

een daling van de olieprijs een positief element voor de gemeenschappelijke 

munt. De komende weken zullen de forexmarkten volgens ons opnieuw meer 

aandacht besteden aan het monetair beleid In Washington, Frankfurt en 

Londen zodat we rekening houden met een beperkte daling van de euro 

tegenover de USD na de winst die de afgelopen weken werd geboekt.

In het V.K. kondigde Theresa May vervroegde verkiezingen aan die zullen 

doorgaan op 8 juni. Dit gebeurde enkele dagen nadat  uit peilingen bleek dat 

haar Conservatieve partij een electorale voorsprong van 21% heeft op de 

Labour partij. Het Britse pond apprecieerde op de wisselmarkten omdat een 

herverkiezing van May haar een steviger mandaat van de kiezer zou geven in 

de Brexit-onderhandelingen, waardoor ze meer ruimte heeft om eventuele 

toegevingen te doen. Met andere woorden, de kansen op een ‘zachte ‘ Brexit

zijn volgens de financiële markten gestegen.
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Figuur 7. Effectieve wisselkoersindex GBP 

Bron: Bank of England
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PROGNOSETABELLEN. 

* Vooruitzichten BBP ( % 

jaar-op-jaar)

CPI vooruitzichten ( % jaar-

op-jaar)

2016 2017 2018 2016 2017 2018

V.S. 1,6 2,2 2,0 1,3 2,3 2,3

Eurozone 1,7 1,8 1,7 0,2 1,6 1,4

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

België 1,2 1,6 1,6 1,8 2,0 1,7

V.K. 1,9 1,7 1,5 0,6 2,7 2,5

Japan 1,0 1,5 1,3 -0,3 0,5 0,7

** 15/05/17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18

3mnd $ 1,18 1,30 1,45 1,60 1,85

3mnd € -0,33 -0,30 -0,30 -0,35 -0,35

10j IRS $ 2,21 2,65 2,80 2,95 3,05

10j IRS € 0,83 0,90 1,05 1,10 1,20

EUR-USD 1,098 1,12 1,08 1,06 1,04

USD-JPY 113,6 118 120 125 120

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

*: 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 18 mei 2017.
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