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Terugblik op 2017

Gered door de economie
Voor beleggers was 2017 een jaar 
waarin alle voorspellingen het lieten 
afweten. De politieke risico’s waar 
in Europa voor gevreesd werd, 
veroorzaakten amper deining op 
de beurzen. En aan de andere kant 
van de oceaan werden beleggers 
geconfronteerd met een Trumpscenario 
dat ze niet hadden verwacht. 

de zomer gingen de koersen vanaf 
september terug de hoogte in. Gedreven 
door puike winstvooruitzichten, ruilden 
beleggers hun obligaties in voor 
aandelen, waardoor de Eurostoxx 50 
in december pakweg 8% hoger stond 
dan op 1 januari. En ook de gevreesde 
volatiliteit bleef grotendeels uit. 

afgelopen jaar geconfronteerd met heel 

wat tegenstrijdigheden en niet ingeloste 

verwachtingen. Zo werd al snel duidelijk 

dat het beleid van president Trump op 

economisch vlak minder heilzaam was 

dan verwacht. Zijn beleid was erop 

gericht ‘to make America great again’ 

maar resulteerde in plaats daarvan in een 

krimp van de kredietverlening, zowel aan 

het bedrijfsleven als aan de particuliere 

sector. 

Ook het gewijzigde monetaire beleid 

van de Amerikaanse centrale bank 

ressorteerde in de loop van het jaar 

een aantal onverwachte effecten. Zo 

moest de dollar ondanks de stijgende 

rentetrend behoorlijk aan kracht 

inboeten. Nadat het gejuich over de 

verkiezingsoverwinning van Trump was 

weggestorven, zette de greenback vanaf 

het voorjaar de koersdaling in. De dollar 

daalde met meer dan 10% tegenover 

de euro en met koersniveaus rond de 

1,20 EUR/USD is pariteit tegenover de 

Europese eenheidsmunt al lang niet 

meer in zicht. Dat zette op zijn beurt de 

productiviteit en de winstgevendheid 

van de Amerikaanse bedrijven onder 

druk. In combinatie met de fors gestegen 

aandelenkoersen, zorgde dat ervoor 

dat Amerikaanse aandelen tegen het 

einde van het jaar behoorlijk duur waren 

geworden. 

«  In Europa bleef de gevreesde volatiliteit 
grotendeels uit door positieve macro-
economische cijfers en goed politiek nieuws. »

Voor de Europese beurzen kondigde 

2017 zich aan als een jaar vol 

onzekerheden. Met de start van de 

Brexit-onderhandelingen in zicht en 

verkiezingen in Frankrijk, Nederland en 

Duitsland zag het ernaar uit dat 2017 

een volatiel jaar zou worden. Maar dat 

pakte in realiteit helemaal anders uit. De 

onderhandelingen over de Brexit werden 

op de lange baan geschoven en van het 

verkiezingsfront kwam er alleen positief 

nieuws. Zo werd vorig jaar in Europa 

trend gezet door positieve macro-

economische cijfers en goed politiek 

nieuws. In het begin van het jaar zorgde 

het effect Macron voor fors stijgende 

koersen tot aan de Franse verkiezingen 

op 5 mei. Na een correctie tijdens 

Wall Street floreert maar 
Trump stelt teleur
Ook in de Verenigde Staten werden de 
koersen de hoogte in gestuwd. Tijdens 
het eerste kwartaal sneuvelden records 
aan de lopende band, onder meer door 
de hooggespannen verwachtingen 
over het beleid van Trump. Het tweede 
kwartaal verliep eerder aarzelend 
maar vanaf de zomer zette Wall Street 
de recordjacht verder. Alles bij elkaar 
noteerde de Dow Jones-index in 
december meer dan 20% hoger dan in 
het begin van het jaar. 

Ondanks die optimistische beursevolutie 
werden ook de Verenigde Staten het 



De financiële markten in 2018

Hoog, hoger, hoogst?
Na de koersstijgingen van vorig jaar 
zijn de beurzen behoorlijk prijzig 
geworden. Is het einde van de op één na 
langste stierenmarkt sinds de tweede 
wereldoorlog in zicht? Of blijft goed 
economisch nieuws de toon bepalen?

De startpositie van de financiële 
markten vertoont dit jaar opvallend 
veel gelijkenissen met vorig jaar. 
Net als een jaar geleden worden de 
beurzen ondersteund door sterke 
groeicijfers (die recent nog naar boven 
werden bijgesteld), positieve macro-
economische indicatoren én een 
synchroon economisch verloop in de 
belangrijkste regio’s wereldwijd. En ook 
de historisch lage inflatiecijfers waren 
vorig jaar al aanwezig. Toch is er ook een 
belangrijk verschil. Dat situeert zich op 
het vlak van de waarderingen. Door de 
koersstijgingen van het afgelopen jaar 
zijn de beurzen niet meer goedkoop 
te noemen. Qua waardering zitten 
de beurzen van Europa en van de 
belangrijkste groeilanden nu ongeveer 
op hun gemiddelde niveau van de 
afgelopen 25 jaar. Amerikaanse aandelen 
zitten daar zelfs al een eindje boven.

Verhoogde volatiliteit
Tegen die achtergrond moet u het 
komende jaar rekening houden met een 
vergrote kans op  zenuwachtigheid en  

Het jaar van de 
groeilanden
De verrassing van het jaar kwam vorig 
jaar echter uit de groeilanden, die in het 
begin van het jaar werden afgeschilderd 
als de gedoodverfde slachtoffers van het 
protectionistische beleid van president 
Trump. In plaats daarvan behoorden ze 
in 2017 echter tot de best presterende 
markten wereldwijd. De Aziatische 
economieën werden ondersteund door 
de stabiele economische ontwikkeling 
in China, dat zich succesvol lijkt te 
transformeren van een export gedreven 
economie naar een diensteneconomie 
gericht op binnenlandse consumptie. 
Dat zorgde voor een sterke conjunctuur 

en aantrekkelijke aandelenwaarderingen. 

Groeilandenobligaties profiteerden 

daarnaast ook van hun hogere 

couponrendementen. Die hernieuwde 

belangstelling speelde ook de koers 

van de groeilandenmunten in de kaart. 

Alles bij elkaar zorgde dat ervoor dat de 

kapitaaluitstroom die sinds 2014 op gang 

was gekomen in de loop van 2017 terug 

werd omgekeerd. 

Grondstoffen en inflatie
Last but not least evolueerden ook de 

inflatie en de grondstoffenprijzen vorig 

jaar anders dan verwacht. Ondanks de 

stomende economische bedrijvigheid 

wereldwijd, bleef de verwachte ‘reflatie’ 

verhoogde volatiliteit op de financiële 
markten. Het beleggerssentiment is 
vandaag dermate euforisch,  dat het 
minste tegenvallend nieuws de markt 
kan beroeren. Risico’s kunnen zich op 
verschillende fronten voordoen: door 
economische cijfers die niet voldoen 
aan de hooggespannen verwachtingen 
of door toenemende (geo)politieke 
spanningen. Bovendien moet u er in een 
klimaat van hoge waarderingen rekening 
mee houden dat ook ‘onschuldige’ 
winstnemingen af en toe voor technische 
correcties kunnen zorgen.  

inflatie niet meer te werken. Looninflatie 
verliest aan kracht door structurele 
hervormingen van de arbeidsmarkt, de 
mondialisering van jobs en de vergrijzing 
van de arbeidsmarkt. Dat laatste effect 
kan nog een hele tijd aanhouden: 
de komende jaren zullen immers 
meer en meer dure babyboomers op 
pensioen gaan en vervangen worden 
door goedkopere, jonge krachten. De 
consumptieprijzen staan onder druk door 
de opkomst van grote onlinewinkels 
zoals Amazon en Zalando. En ook de 
grondstoffen- en energiemarkt zijn 

«  Een vergrote kans op zenuwachtigheid en 
verhoogde volatiliteit op de financiële 
markten. »

in Europa en de Verenigde Staten 
grotendeels uit. Als gevolg van een 
aantal structurele factoren blijken de 
klassieke prikkels voor hogere prijzen 
niet meer te werken. Nieuwe trends - 
zoals online shopping, het gebruik van 
big data en nieuwe technologische 
toepassingen - zorgen ervoor dat de 
prijzen van consumptiegoederen onder 
druk staan. Hetzelfde zien we op het 
vlak van grondstoffen, waar bijvoorbeeld 
de zoektocht naar nieuwe vormen van 
hernieuwbare energie op de olieprijs 
weegt. De grote winnaar van dit alles 
zijn de technologiebedrijven, die in 2017 
uitzonderlijk goed presteerden op de 
beurzen. Afwachten hoe ze het er in 
2018 vanaf zullen brengen…

Is inflatie dood?
De dalende werkloosheidscijfers en 
dure aandelenwaarderingen suggereren 
dat we stilaan evolueren naar een 
maturiteitsfase in de economische 
cyclus, en dit is het meest uitgesproken 
het geval in de VS. Op dit moment 
ontbreekt echter nog één cruciaal 
element: inflatie. Ondanks de massale 
liquiditeitsverstrekking van de afgelopen 
jaren blijken de klassieke drivers van de 

onderhevig aan structurele wijzigingen 
die de prijsevolutie beïnvloeden, 
zoals bijvoorbeeld de opkomst van 
hernieuwbare energie. Tegelijkertijd 
gaan ‘nieuwe’ grondstoffen, zoals 
palladium, met steeds meer aandacht 
lopen. Een ander element die de inflatie 
afremt zijn de zeer zwakke of afwezige 
loonstijgingen in de laagste loonklassen, 
en dit vooral in de VS. Deze klasse ziet 
hun koopkracht verzwakken wat meteen 
ook de inflatie afremt.



Rentestijging op 
komst?
De zwakke inflatie zorgde er de 
laatste jaren ook voor dat, ondanks 
de gunstige macro- en micro-
economische indicatoren, de centrale 
banken eerder een ondersteunende 
en losse monetaire politiek bleven 
hanteren. In 2018 moeten beleggers 
zich toch stilaan klaarmaken voor de 
normalisatie van de monetaire politiek. 
Bruuske renteverhogingen verwachten 
we hierbij niet. Deze zouden een 
recessie immers kunnen versnellen en 
dit weten centrale bankiers ook. Maar 
dat de monetaire teugels geleidelijk 
aan worden aangehaald, is nu al 
duidelijk.

De Verenigde Staten, waar de 
economische cyclus al het meest 
gevorderd is, staan op dat vlak al het 
verst. De Federal Reserve (Fed) is 
gestopt met liquiditeiten in de markt 
te pompen via het opkopen van 
obligaties en heeft in oktober beslist 
om te starten met de afbouw van 
haar balans. Dit doet de Fed door op 
vervaldag gekomen obligaties niet te 
herinvesteren. Dat heeft zijn effect 
op de langetermijnrente niet gemist. 
Bovendien werd ook de beleidsrente al 
enkele keren opgetrokken. Het gevolg 
is dat de Amerikaanse rentecurve 
steeds platter wordt, wat vaak de 
voorbode is van een recessie. 

In Europa is een stijging van de 
beleidsrente nog niet voor morgen. 
Om het groeitraject niet te fnuiken, 
wil de Europese Centrale Bank 
(ECB) het Europese obligatie-
opkoopprogramma al minstens 
verderzetten tot september. Zolang 
zal de beleidsrente wellicht op het 
huidige niveau gehandhaafd blijven. 
Noteer wel dat de intensiteit van het 
opkoopprogramma inmiddels werd 
gehalveerd. Daardoor zal de opwaartse 
druk op de langetermijnrente mogelijk 
verder toenemen en kan de Europese 
rentecurve de eerstkomende maanden 
nog wat steiler worden. 

Impact op 
obligatiemarkten
Deze evoluties zullen wel 
onvermijdelijk een impact hebben op 
de obligatiemarkten in 2018. Meer 
dan ooit is een actief obligatiebeheer 
dan ook een vereiste om rendement 
te behalen op de obligatiemarkt. 
Anno 2018 zijn veel obligatiefondsen 

meer dan louter een korfje van 
obligaties. Als bescherming tegen 
rentestijgingen kan een doorgedreven 
beheer qua rentegevoeligheid 
(duration), looptijden en positionering 
op de rentecurve soelaas bieden. In 
combinatie met alternatieve types 
van obligaties - zoals inflatiegelinkte 
obligaties, groeilandenobligaties en 
obligaties in vreemde valuta - kan dat 
nog altijd mooie rendement opleveren 
en uw portefeuille diversifiëren. 
Flexibele obligatiefondsen die kort op 
de bal spelen, verdienen dit jaar dan 
ook uw voorkeur.

China: een risico of een 
opportuniteit?
En last but not least is ook de 
schuldensituatie in China een 
ontwikkeling om in het oog te houden. 
Door de snelle economische expansie 
is de Chinese schuldgraad gestegen tot 
270% van het BBP. Als reactie daarop 
heeft Standard & Poors voor het eerst 

sinds 1999 de kredietwaardigheid van 
China verlaagd. Van een systeemrisico 
is er vooralsnog echter nog geen 
sprake. Enerzijds is de huidige 
schuldontwikkeling in het licht van 
de groeiende middenklasse nog altijd 
normaal te noemen. En anderzijds 
houdt Xi Jingpin de touwtjes strak 
in handen. Het centraal gestuurd 

«  Beleggers moeten zich stilaan klaarmaken 
voor de normalisatie van de monetaire 
politiek. »

economisch beslissingsmodel laat 
de Chinese overheid toe om snel 
in te grijpen indien nodig. Dit heeft 
ze in 2017 al bewezen: door de 
monetaire politiek en reglementering 
te verstrengen, en ook het 
“schaduwbankieren” aan banden te 
leggen, slaagt ze er vooralsnog in om 
de kredietexpansie te beheersen en 
meer financiële stabiliteit in plaats te 
stellen. Aangezien de Chinese schuld 
slechts voor een kleine fractie in 
buitenlandse handen is, is er bovendien 
ook weinig besmettingsgevaar voor de 
rest van de wereld. 

China blijft groeimotor 
van de wereld
Dit alles betekent wel dat er de 
eerstkomende jaren geen double-
digit groeicijfers meer verwacht 
moeten worden in China. In plaats 
van de torenhoge groeicijfers van het 
verleden, streeft de Chinese overheid 
nu naar een stabiel groeiritme van 

ongeveer 6,5% per jaar. We geloven 
echter dat China ook nu nog de 
groeimotor van de wereld blijft, al 
is dat dan tegen een lager tempo. 
Vergelijk het met een auto die vroeger 
tegen een snelheid van 150 km per uur 
over de snelweg raasde en die nu 120 
km per uur verder rijdt in een lagere 
versnelling.

MiFID II : Betere bescherming voor de belegger
De evolutie van de financiële instrumenten, markten en diensten heeft de 
wetgever ertoe aangezet om bepaalde regels te versterken. Deze evolutie 
heeft vooral betrekking op de drie prioriteiten van de MiFID-richtlijn 
(Markets in Financial Instruments Directive): transparantie, klantbescherming 
en marktefficiëntie.

Voor meer informatie over de MiFID II-richtlijn die van kracht is vanaf  
3 januari 2018, raden wij aan om contact op te nemen met uw Beobank 
adviseur of de MiFID II brochure te raadplegen op onze blog.



Beleggingsstrategie voor 2018
De tijd van slaafs de markten volgen, is voorbij.  Hoge aandelenwaarderingen en dure obligatiemarkten nopen beleggers 
tot selectiviteit en actief beheer. Wat mag er dit jaar niet ontbreken in uw portefeuille?

Uw aandelenbeleggingen 
•  Voor de Europese markten liggen de kaarten 

uitgesproken goed. De economie blijft groeien, het 
ondersteunend monetair beleid wordt verdergezet 
en een rentestijging is nog niet voor morgen. Er 
zit bovendien nog heel wat marge op verdere 
economische groei: zo is er in de Eurozone weliswaar 
dalende werkloosheid, maar nog steeds verder 
potentieel op bijkomende tewerkstelling. De sterkte 
van de euro kan wel een impact hebben op de export-
activiteit en blijft dus in het oog te houden.

•  Nu de waarderingen beginnen op te lopen, gaat u 
best voor een combinatie van beheerstijlen. Met een 
waardebenadering zet u in op kwaliteitsaandelen die 
nog niet te duur zijn. Maar ook groeiaandelen mogen 
in deze fase van de economische cyclus niet ontbreken 
in uw portefeuille. 

•  Amerikaanse aandelen beginnen stilaan erg 
duur te worden. Niettemin behouden ze een 
plaats in een gespreide aandelenportefeuille: het 
consumentenvertrouwen ligt uitgesproken hoog in 
de VS, de relatief lage dollar kan nog verder positieve 
impact hebben op export-activiteit, en ook wordt 
het uitkijken naar de impact van de aangekondigde 
belastinghervorming op de bedrijfsresultaten. Zeker 
in een dure markt bieden actieve beleggingsfondsen 
een antwoord. Dit door zeer duur of irrationeel 
gewaardeerde bedrijven te vermijden en op zoek te 
gaan naar deze aandelen die nog wel een duurzaam 
groeipotentieel bieden. Voor ontwikkelde markten is 
het selecteren van de juiste bedrijven in 2018 mogelijk 
belangrijker dan het selecteren van de juiste regio.

•  Japanse aandelen zijn aantrekkelijk gewaardeerd. 
Bijkomende troeven zijn de verderzetting van 
‘Abenomics’ en de verwestersing van de corporate 
governance-cultuur, waardoor nu bijvoorbeeld wordt 
overgaan tot het uitkeren van dividenden, wat vroeger 

eerder uitzonderlijk was. Dynamische beleggers 
mogen hierop inspelen met een gediversifieerde 
portefeuille, waarin niet alleen Japan maar ook 
andere landen uit de Aziatische regio (Asia Pacific) 
vertegenwoordigd zijn. 

• Groeilanden waren top in 2017 en zijn goed 
gepositioneerd om dat ook in 2018 te worden. Een 
gediversifieerde aanpak blijft evenwel belangrijk. Spreid 
uw groeilandenportefeuille over de verschillende 
groeiregio’s (Zuid-Amerika, Azië, Centraal-Europa…) :  
zowel de belangrijkste drijfveren zijn verschillend 
tussen de verschillende regio’s in de opkomende 
landen, alsook de (politieke) risico’s. 

Uw obligatiebeleggingen
• Het grootste risico voor de obligatiemarkt is een 

stijging van de rentevoeten. Laat u daar echter niet 
door afschrikken: in een gediversifieerde portefeuille 
blijven obligaties belangrijk als airbag om schokken op 
te vangen. Bovendien stijgen niet alle rentevoeten op 
hetzelfde moment en op dezelfde manier. 

• De strategieën om in obligaties te beleggen, zijn wel 
fundamenteel gewijzigd. De periode dat dalende 
rentevoeten automatisch winst opleverden, is voorbij. 
Actief duration management is nu een noodzakelijke 
voorwaarde om nog rendement te behalen. Flexibele 
fondsen die tactisch inspelen op segmenten waar 
rendement te behalen is, verdienen uw voorkeur. 

• De groei van de markt heeft ook minder goede 
schulduitgevers aangetrokken. Selectiviteit, flexibiliteit 
en professioneel beheer zijn daarom meer dan ooit 
belangrijk voor uw obligatieportefeuille. 

• Groeilandenobligaties blijven een belangrijke 
waarde voor uw obligatieportefeuille wegens hun 
aantrekkelijke couponrendementen en verbeterde 
economische condities.
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Beobank NV|SA verstrekt geen onafhankelijke research of analyses inzake de inhoud of opstelling van dit document. Dit document is gebaseerd op de macroanalyse van “La 
Française GAM”, een vermogensbeheerder die deel uitmaakt van de groep CMNE. Beobank NV|SA waarborgt de nauwkeurigheid echter niet. Het is mogelijk de informatie 
onvolledig of beknopt is. Het marktoverzicht is algemeen informatief bedoeld en behelst geen aanbevelingen, aanbod of een vraag om welke effecten dan ook te kopen of te 
verkopen. Personen die wensen te beleggen hebben er belang bij om onafhankelijk advies in te winnen wat betreft het al dan niet opportuun karakter van een bepaalde belegging. 
Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Vooruitzichten zullen niet noodzakelijk gevolgd worden door een effectieve gebeurtenis. 

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen 
bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV|SA. 

www.beobank.be 
© 2018 Beobank NV|SA

Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Maak een afspraak  
in uw Beobank agentschap 
voor meer informatie of 
voor een beleggingsvoorstel  
dat afgestemd is op uw 
behoeften.


