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2019 … de beurzen in goeden doen

Fed wisselt geweer van 
schouder
De grote ‘game changer’ was het 
gewijzigde monetaire beleid. Na 
een periode van uiterst soepel 
monetair beleid, waarmee de 
centrale banken de financiële crisis 
hadden bestreden, normaliseerde 
de Fed stapsgewijs terug haar rente 
vanaf 2016 tot eind 2018. Maar 
in een context van wereldwijde 
economische groeivertraging en 
oplopende handelsspanningen liet 
de Federal Reserve in 2019 de teugels 
opnieuw wat losser. De Amerikaanse 
beleidsrente werd tot driemaal 
toe verlaagd en de afbouw van de 
obligatieportefeuille werd vroeger 
dan voorzien stopgezet door de 
Fed. Hierdoor viel de Amerikaanse 
10-jaarsrente terug van pakweg 3% in 
december 2018 tot onder de 2% eind 
2019. Dat gaf de Amerikaanse beurs 
vleugels. Sinds het begin van het jaar 
ging de Dow Jones-index 21% hoger. 
De S&P 500-index deed het nog iets 
beter met een stijging van 27%.

Soepel monetair beleid in 
Europa
Ook aan deze kant van de oceaan 
was het feest voor beleggers. De 
Europese Centrale Bank, die in 2018 
zelfs nog niet was toegekomen aan 
een normalisatie van het monetair 
beleid, deed er nog een schepje 
bovenop. De beleidsrente werd 
verder teruggeschroefd tot een 
nieuw dieptepunt in september en 
de kwantitatieve versoepeling werd 
hernomen met een ritme van 20 
miljard terugkoop van obligaties per 
maand. In dit soepele renteklimaat 
gingen zo goed als alle Europese 
beurzen erop vooruit. De Euro STOXX 
50-index steeg sinds het begin van het 
jaar met 25%. De Britse beurs hinkte, 
niet verwonderlijk, enigszins achterop. 
Geplaagd door de onzekerheid rond 
de Brexit kon de FTSE 100-index 
echter toch nog een stijging met 11% 
neerzetten.

Groeilanden komen op 
adem
Ondanks de sterk blijvende dollar 
konden ook de meeste groeimarkten 
weer enigszins op adem komen. 
‘In 2018 gingen de groeiregio’s fors 
onderuit door de handelsspanningen 
en de toenemende sterkte van de 
dollar’, legt Marc Danneels, Chief 
Investment Officer bij Beobank, uit. 
‘Hoewel de dollar in 2019 sterk – maar 
stabiel - is gebleven – in een range 
tussen 1,10 en 1,15 USD/EUR - konden 
de meeste groeilanden zich toch 
herpakken en een deel van het verlies 
van 2018 goedmaken.’

Risico’s niet verdwenen
‘De puike beursprestaties in 2019 
tonen aan dat de centrale banken 
een grote invloed uitoefenen op 
de financiële markten,’ stelt Marc 
Danneels. De risico’s die in het laatste 
kwartaal van 2018 voor koersdalingen 
zorgden op de beurzen waren immers 
ook in 2019 nog aanwezig.  

Na een moeilijk parcours voor de financiële markten in 2018 volgde een schitterend 
2019. Zowat overal ter wereld gingen de beurzen gezwind de hoogte in. De MSCI 
World-index ging er in 2019 met meer dan 20% op vooruit. Op enkele uitzonderingen 
na - zoals in Chili, Indonesië en Maleisië - was het bijna overal feest voor beleggers. 
En dit zowel voor aandelen in de verschillende regio’s, als voor alle obligatieklassen. 



Grote uitdagingen voor 2020

Handelsspanningen nog niet 
voorbij
In 2019 was het Chinees-Amerikaanse 

handelsconflict alom tegenwoordig. 

De importheffingen - die aan de 

vooravond van het conflict rond 4 à 

5% lagen in de beide kampen – gingen 

het afgelopen jaar met sprongen 

omhoog. Gemiddeld bedragen de 

importheffingen nu ongeveer 20%. 

Deze dreiging van een bijkomende 

rem op de vrije wereldhandel in een 

context van een reeds vertragend 

wereldwijd groeiritme had een grote 

impact op de financiële markten. 

De koersen gingen op en neer 

op het ritme van de tweets die 

president Trump de wereld instuurde: 

nu eens dreigend met nieuwe 

handelsbelemmeringen, dan weer met 

verzoenende taal. 

In de zomermaanden kwam daar 

nog een valuta-oorlog bovenop. 

Als reactie op een bijkomend rondje 

tariefverhogingen, besloot China om 

de yuan te devalueren en zo haar 

export aan te zwengelen. ‘We zijn 

hiermee in een gevaarlijk straatje aan-

beland’, waarschuwt Marc Danneels. 

‘Landen die hun munt manipuleren 

om de impact van importheffingen 
af te zwakken, riskeren een eindeloze 
spiraal op gang te brengen.’ 

In de aanloop naar de 
presidentsverkiezingen in november 
zal de zittende president een 
evenwicht moeten zien te behouden 
tussen zijn protectionistische “America 
First” retoriek, en tegelijkertijd 
ervoor zorgen dat een te agressieve 
handelspolitiek zijn land niet versneld 
in een recessie brengt, omdat de 
impact hiervan zich ook meer en 
meer in de VS laat voelen. Het is 
daarom te verwachten dat de focus 
op China meer en meer zal worden 
verspreid naar andere regio’s. Zo heeft 
Trump zijn pijlen onlangs nu ook op 
Argentinië en Brazilië gericht, twee 
landen die zich ontpopt hebben als 
nieuwe leveranciers van soja en maïs 
in China. Terzelfdertijd betekent een 
fase 1- akkoord tussen China en de 
VS een toegeving van de VS om niet 
nog eens 160 miljard aan bijkomende 
taksen te heffen, in ruil voor onder 
meer… een engagement van China om 
opnieuw meer landbouwproducten af 
te nemen van de VS. Evenwel blijven 
de concrete details van dit akkoord 
vooralsnog erg vaag. 

Geopolitieke thema’s doen 
er een schepje bovenop
Ook (geo)politieke strubbelingen 

zullen voor animo blijven zorgen in 

2020. Die lijken bovendien in toene-

mende mate verweven te geraken met 

handelspolitieke thema’s. Danneels: 

‘In november kondigde Trump al 

invoerheffingen tot 100% aan op 

Franse kazen, champagne en cosme-

tische producten. Daarna reageerde 

hij ook zeer fel op de invoering van 

een Franse digitaks, die vooral de 

Amerikaanse techreuzen treft. Als 

vergelding dreigde Trump meteen met 

een ‘zeer grote belasting’ op Franse 

producten. Het gaat hier niet enkel en 

alleen om de concurrentiepositie van 

de Verenigde Staten, maar ook om 

het technologisch leiderschap van de 

wereld. Dat is een gevoelig thema dat 

de komende jaren zal blijven wegen 

op de geopolitieke én handelsrelaties, 

zowel met Europa als met China.’

Ook de Amerikaanse bemoeienissen 

bij interne Chinese aangelegenheden  

kunnen de handelsbetrekkingen 

compliceren. Amerika steunt formeel 

de straatprotesten in Hongkong en 

keurde daarna ook een wet goed 

De groei van de wereldeconomie blijft vertragen, geopolitieke en handelsspanningen 
blijven een actueel thema en het monetair beleid botst tegen zijn limieten.  
Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank, schetst de grote uitdagingen 
die op ons af komen in 2020. 

De ontwikkelde economieën 
vertoonden meer en meer signalen 
dat ze in de laatste fase van de 
economische cyclus zijn beland die 
gekenmerkt wordt door vertraging van 
de economische groei. Voeg daarbij 
de oplopende handelsspanningen 
van de VS met –voornamelijk - China 
en de onzekerheid over de evolutie 
van belangrijke politieke dossiers 
en het Brexitproces. Deze cocktail 
liet zich stilaan dan ook vertalen in 
verslechterende macro-economische 
cijfers. Hierbij was het vooral de 
industriële productie die onder 
druk kwam te staan. Zeker in een 

exportgevoelige regio zoals Europa 
leidde dit ertoe dat in de tweede 
jaarhelft Europa’s industriële motor, 
Duitsland, maar nipt een recessie 
kon vermijden. Gelukkig bleven de 

dienstensector en het consumptiepeil, 
zowel in de VS als in Europa, nog 
steeds op een hoger niveau, met een 
tewerkstelling die nog steeds aantrekt.

Heel wat zorgen dus, maar deze werden volledig 
ondergesneeuwd door de positieve verrassing 
dat het monetair beleid opnieuw in onder
steuningsmodus ging. Dé hamvraag is in welke 
mate dit recept in 2020 nog zal werken.



om het Chinese optreden tegen de 
Oeigoerse moslimminderheid te 
veroordelen. China is daar niet van 
gediend. De Amerikaanse inmenging bij  
interne Chinese problemen zal in 2020  
voor spanningen zorgen, niet alleen 
op politiek vlak maar ook in de handels-
betrekkingen tussen China en de VS.

Tot slot blijven ook de klassieke poli-
tieke thema’s in 2020 op de agenda 
staan. ‘Voor de Brexit lijkt de druk 
wat van de ketel, met de duidelijke 
overwinning van Boris Johnson in de 
vervroegde verkiezingen in decem-
ber. Maar dit is slechts het einde van 
het begin: zelfs als de kans hierdoor 
groot is dat een no deal-brexit ver-
meden kan worden, moet het echte 
werk nog beginnen na 31 januari’ 
zegt Marc Danneels. ‘Vooraleer het 
Verenigd Koninkrijk nieuwe handels-
akkoorden heeft met haar handels-
partners zal er nog veel water naar 
de zee gelopen zijn. Het proces van 
deze onderhandelingen kunnen voor 
volatiliteit zorgen op de beurzen.’

Groeivertraging: ja. 
Recessie: nee.
Op economisch vlak tekent zich een 
verdere groeivertraging af voor 2020. 
Het IMF verwacht voor de VS een groei - 
cijfer van 1,7% in 2020 tegenover 2,3%  
in 2019. Voor de Europese economie 
wordt de groei geraamd op 1% voor 
2020 tegenover 1,2% in 2019. Enkel de  
opkomende markten blijven het goed 
doen, met een verwachte groei van 
4,6% in 2020 tegenover 3,9% in 2019. 

‘Voorlopig staat enkel de industriële  
productie onder druk, stelt Marc 
Danneels vast. ‘De dienstensector en 
de consumptie daarentegen houden 
stand. Zolang de tegenvallende indus-
triële productie niet overslaat naar de  
dienstensector en de consumptie kan  
dit de economische groei blijven 
ondersteunen. Het ziet er naar uit dat  
stijgende werkgelegenheidscijfers deze  
keer de meubelen kunnen redden. De  
werkloosheid was al laag en blijft nog  
verder dalen. Dat ondersteunt de con - 
sumptie en zorgt ervoor dat de tegen  - 
vallende productiecijfers in de industrie  
niet overslaan naar de diensten- en 
consumptiesector. De consument 
fungeert nu als motor van de eco-
nomie, zowel in de VS als in Europa. 
Ondertussen beginnen de industriële 
productiecijfers uit te bodemen. De 

verwachting is dat we in 2020 terug 
kunnen aanknopen met aantrekkende 
productiecijfers in de industrie, met 
dank aan een recente verzachting van 
het discours in de handelsspannin-
gen, en door het uitgestelde effect 
van de monetaire stimuli die werden 
genomen in de loop van 2019.’

Mogen we er dan vanuit gaan dat 
een recessie definitief vermeden is, 
ondanks de omkering van de ren-
tecurve in het begin van het jaar? 
Danneels: ‘De mythe dat een omge-
keerde rentecurve de voorbode is van 
een recessie werd in 2019 doorprikt. 
In maart lag de rente op 10 jaar in de 
Verenigde Staten lager dan de rente 
op 3 maanden maar dit bleek loos 
alarm. De voorspellende kracht van 
de rentecurve als indicator van een 
recessie werkt niet meer door de 
massale liquiditeitsverschaffing door 
centrale banken sedert de financiële 
crisis, die zo al de langetermijnrente 
naar beneden toe heeft gedrukt. 
Ondertussen is de rentecurve trou-
wens terug licht positief en gaan eco-
nomen ervan uit dat de cyclus nog 
verder gerekt kan worden. De vrees 
voor een recessie, een doembeeld dat 
in 2019 af en toe de kop opstak, zal in 
2020 minder een thema zijn. Al blijft 
het natuurlijk een logische volgende 
stap in de conjunctuurcyclus. Maar 
vandaag zien we geen éénduidige 
tekenen van een nakende recessie, 
laat staan van een oververhitting van 
de economie die hieraan vooraf gaat.’

stimuli meer voorzien. Bovendien 
raakt, zeker in Europa, de munitie van 
de ECB stilaan opgebruikt.

‘Vanuit de ECB klinkt dan ook steeds 
luider de roep om de individuele 
eurolanden voor hun verantwoorde-
lijkheid te stellen om met een fiscaal 
en budgetair beleid de economie aan 
te zwengelen’, zegt Marc Danneels. 
‘De nieuwe ECB-voorzitter Christine 
Lagarde heeft hierover al enkele 
ballonnetjes opgelaten. Dit wordt één 
van de grote topics in 2020. Zullen 
landen als Duitsland en Nederland, 
die hun begroting netjes op orde 
hebben, bereid zijn om hun begro-
tingsevenwicht op te geven om de 
Europese economie aan te zwenge-
len via rechtstreekse investeringen 
in infrastructuur? Hierover zal de 
komende maanden nog een hartig 
woordje gesproken worden.’

Terugkeer van inflatie?
Ondanks het soepel monetair beleid 
en de lage werkloosheid blijft de 
inflatie hardnekkig laag. ‘De huidige 
inflatie is niet in overeenstemming 
met de reële economie’, meent Marc 
Danneels. ‘Handelstarieven duwen 
de importprijzen omhoog en maken 
delen van de productieketen duurder. 
En door sterke tewerkstellingscijfers 
komt er opwaartse druk op de lonen. 
Toch resulteert dat niet in evenre-
dig stijgende consumptieprijzen. De 
verklaring is eenvoudig: bedrijven 

De vrees voor een recessie, een doembeeld  
dat in 2019 af en toe de kop opstak, zal in 2020 
minder een thema zijn. 

Monetair beleid botst tegen 
zijn limieten
In 2019 werden de markten positief 
verrast door een koerswijziging van 
centrale banken die terug in stimu-
lusmodus zijn geschakeld. In 2020 
moeten we niet rekenen op een her-
haling van dit scenario. We hebben 
stilaan de grens bereikt van wat het 
monetair beleid kan realiseren. Zowel 
de Fed in de VS, als de ECB hebben 
wel aangegeven dat ze de monetaire 
ondersteuning blijven behouden 
“zolang nodig”, maar tegelijkertijd 
geven ze aan dat ze geen bijkomende 

rekenen de gestegen productieprij-
zen niet volledig door naar de consu-
ment maar laten de hogere kostprijs 
deels ten koste gaan van hun eigen 
winstmarges. ’ 

Maar vroeg of laat zullen de bedrijven 
hun hogere kosten wél doorrekenen 
naar de consument, verwacht Marc 
Danneels. ‘Bedrijven kunnen niet 
eindeloos beknibbelen op hun winst-
marges. Bovendien zal ook de trend 
van steeds dalende werkloosheid 
stilaan tot looninflatie leiden. Dat 
kan van 2020 het jaar maken waarin 
inflatie terug een kans krijgt.’



Laat ons beginnen met het goede nieuws: als we de 
koerswinstverhoudingen bekijken, zijn de beurzen nog 
niet uitgesproken duur. Dat is een goede uitgangspositie 
voor 2020. ‘Op een grand cru-jaar zoals 2019 moeten 
we niet hopen, bij gebrek aan een herhaling van het 
verrassingseffect van centrale banken in 2019’, zegt 
Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank. 
‘Koersstijgingen van 15 à 20 % per jaar komen slechts 
uitzonderlijk voor. Onze verwachtingen blijven wel positief. 
Ons basisscenario is dat we een recessie kunnen vermijden 
en dat de macrodata terug lichtjes zullen aantrekken. In dat 
klimaat is er ook voor de aandelenkoersen nog potentieel.’

Risk on / risk off-omgeving
Daarnaast is het ook duidelijk dat we terecht gekomen zijn 
in een risk on/risk off-omgeving. ‘Beleggers balanceren 
tussen risicodragende activa en veilige havens,’ legt Marc 
Danneels uit. ‘Goed nieuws doet de markten overhellen 
naar meer risico. Slecht nieuws brengt een vlucht naar 
veilige havens op gang. In nieuwsrijke periodes kan dit 
heftige koersbewegingen veroorzaken. Uit monetaire 
hoek valt er immers geen bijkomende stimulus meer te 
verwachten om die scherpe bewegingen af te vlakken.’ 

Spreiding
De Amerikaanse verkiezingen in november beloven ook 
zeer spannend te worden voor de beurs. Een herverkiezing 
van Trump kan door de markten gepercipieerd worden als 
goed nieuws, omdat dit een voortzetting zou betekenen 
van een fiscaal en budgetair ondernemingsgunstig beleid. 
Omgekeerd kan winst voor de democraten onzekerheid 
betekenen van dit gunstig regime, en kunnen sectoren 
zoals farma, banken en sociale media onder druk komen 
te staan door een verwachting van verdere regulering in 
deze sectoren. Ook economische cijfers en de evolutie 
van de handelsoorlog kunnen voor bruuske bewegingen 
zorgen op de beurzen. ‘Spreiding over de diverse regio’s en 
een actief portefeuillebeheer zijn cruciaal om deze risico’s 
op te vangen, maar tegelijkertijd toch te kunnen inspelen 
op positieve verrassingen. Deze verrassingen zullen we nu 
eerder moeten hopen te zien in een verdere afzwakking van 
handels- en politieke spanningen ’, adviseert Danneels.

Groeimarkten 
Ondanks de sterke dollar konden de groeimarkten zich 
vorig jaar enigszins herpakken. En ook voor 2020 blijven 
de vooruitzichten goed. ‘De kans op een nog verdere 
versterking van de dollar is eerder klein’, stelt Danneels vast. 
‘Dat is goed nieuws voor de groeimarkten, die nog een 
inhaalbeweging tegoed hebben, zowel op aandelen- als 
obligatievlak. Bovendien hebben, in tegenstelling tot de 
gevestigde markten, de centrale banken in de opkomende 
regio’s nog voldoende marge voor een stimulerend 
beleid. Politieke risico’s blijven echter altijd aanwezig. De 
winnaars van vorig jaar kunnen volgend jaar de verliezers 
zijn. Diversificatie over landen en regio’s blijft dan ook een 
basisregel voor groeilandenbeleggers.’

China
Ook China blijft een ‘must have’ voor beleggers. Het land 
is volop in transitie van een exportgedreven industriële 
economie naar een consumptie- en diensteneconomie. 
Het streeft daarbij naar een stabiel groeiritme van rond 6% 
per jaar. Een grote troef is de efficiëntie van het beleid. ‘Alles 
gebeurt er planmatig’, zegt Marc Danneels. ‘Monetaire en 
budgettaire stimuli missen in China zelden hun doel. Op 
lange termijn verwachten we ook positieve effecten van een 
grotere openheid van China naar de kapitaalmarkten toe. 
Kort samengevat: China blijft een land om rekening mee te 
houden voor beleggers.’

Obligaties
Tot slot blijven ook obligaties een belangrijk onderdeel 
van de portefeuille. Maar in een omgeving van ultra lage 
rentevoeten is het beheer van een obligatieportefeuille 
er niet gemakkelijker op geworden. ‘De beschikbaarheid 
van goedkoop geld heeft tot een overvloedige 
schuldfinanciering geleid. Dit heeft ervoor gezorgd dat een 
groot deel van de kredietmarkt nu geconcentreerd is in het 
BBB-segment’, stelt Marc Danneels vast. ‘De tijd is voorbij 
dat beleggers blindelings op de rating konden vertrouwen 
voor de selectie van obligaties. Vandaag komt het erop 
aan om binnen ieder risico-segment te speuren naar de 
beste kwaliteit. Ook spreiding van de portefeuille over 
verschillende munten en inkomstenbronnen is een must 
voor risicobewuste beleggers.’ 

De beurzen in 2020: spreiding, 
spreiding, spreiding
In 2019 konden de financiële markten een prachtprestatie neerzetten. 2020 zal 
waarschijnlijk wat gematigder zijn.
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