Macro-economische update
31/07/2016
Markten laten Brexit-zorgen links liggen
De hevige naschokken van het Brexit-referendum
waren al bij al van korte duur. Het besef dat het
onderhandelingsproces veel tijd in beslag zal nemen,
sijpelde door op de financiële markten. Beleggers
begonnen derhalve meer en meer te focussen op
de meer positieve macro-economische data die
verschenen in de loop van de maand. Ook een
nieuwe reeks van terreuraanslagen in Frankrijk en
Duitsland konden weinig roet in het eten gooien. De
EuroStoxx50 tekende een mooie 4,4% winst op.
De hevig getroffen Europese bankenindex kon zelfs
meer dan 8,0% recupereren ten opzichte van eind
juni. Beleggers waren dus opnieuw bereid om risico’s
te nemen en dat reflecteerde zich ook in de lange
termijnrentes. De Duitse tienjaars rente bereikte op 8
juli een diepterecord (-0,189%) maar ging daarna terug
hoger richting het nulpunt. In de Verenigde Staten
braken zowel de S&P 500 als de Dow Jones Index
nieuwe hoogterecords. Verbeterde financiële condities
voor zowel de gezinnen als de bedrijven, in combinatie
met beter dan verwachte bedrijfsresultaten, stuwden
de aandelenkoersen hoger. Zelfs een teleurstellend
groeicijfer van de Amerikaanse economie voor het
tweede kwartaal kon de pret niet bederven.
De financiële markten liggen voorlopig niet wakker van
de uitslag van het Brexit-referendum. Een mening die
zowel de Bank of England (BoE) als de Europese
Centrale Bank (ECB) blijkbaar ook deelden. Ondanks
de marktverwachtingen nam de gouverneur van
de Britse centrale bank, Mark Carney, een afwachtende houding aan op haar vergadering begin juli.
Hoogstwaarschijnlijk doordat er een einde kwam
aan de politieke chaos in het V.K. door de aanstelling
van Theresa May als nieuwe premier. Toch gaan de
markten ervan uit dat dit slechts uitstel is. Zowel de
inkoopmanagers-indices als een aantal vertrouwensindicatoren wijzen vandaag op uitstelgedrag van
zowel de Britse consument als investeerders. Ook het
Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagde haar
groeiverwachtingen voor de Britse economie fors voor
zowel dit jaar als volgend jaar. De BoE zal dit hoogst
waarschijnlijk trachten te counteren door de rente
alsnog te verlagen en misschien zelfs een nieuw rondje

QE te lanceren op de volgende vergadering begin
augustus.
Ook de ECB stelde haar beslissingen omtrent het
huidige stimuluspakket uit tot na de zomervakantie.
Het lijkt nochtans duidelijk dat er actie vereist is, indien
de ECB haar geloofwaardigheid niet wil verliezen.
Inflatie blijft immers de grote afwezige. Het zou naïef
zijn te denken dat Europa gespaard zal blijven van
een groeicorrectie nu het V.K. zal uittreden. Bovendien
loopt het huidige aankoopprogramma al af binnen zes
maanden en worden de obligatieaankopen momenteel
bemoeilijkt doordat de ECB geen aankopen mag
doen aan rendementen lager dan de depositorente
(-0,40%). Heel wat kortlopend staatspapier noteert
momenteel al fors lager dan deze rente. Redenen
genoeg om te sleutelen aan het programma; al zal dit
ten vroegste voor in september zijn. Voorlopig is de
marktrealiteit na de Brexit dus simpelweg “wait-andsee”.
Aan de andere kant van de oceaan werd met argus
ogen gekeken naar het nieuwe banenrapport van juli.
De zeer zwakke Amerikaanse arbeidsmarktcijfers van
de twee voorgaande maanden deden vragen rijzen
over de verdere groeimogelijkheden van de economie.
Ongegrond zo bleek, want in juli werden er opnieuw
287.000 nieuw banen gecreëerd in de Verenigde
Staten. Zo blijft het zesmaands gemiddelde mooi
boven de 200.000 jobs per maand. De Amerikaanse
Federal Reserve (Fed) beaamde dit ook in de vergadering van juli.
Het rentebeleid bleef ongewijzigd, maar in het
perscommuniqué trachtte de Fed om de markten te
overtuigen van een renteverhoging later dit jaar. Toch
wel opmerkelijk, want ook in de VS blijft de inflatie nog
steeds onder de doelstelling van de Fed. Bovendien
stelde ook de groei van de Amerikaanse economie
voorlopig teleur in het tweede kwartaal. Die kwam uit
op 1,2% op jaarbasis. Om de jaardoelstelling van de
Fed te behalen, moet de Amerikaanse economie de
volgende twee kwartalen nu met 2,9% groeien. Niet
evident!
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Rente

31/07/2016

∆ Month ∆ YTD

Euro Stoxx 50

2.990,76

4,40%

-8,47%

Duitsland 10 jaar

-0,12%

+0,01%

-0,75%

Bel 20

3.464,84

3,56%

-6,36%

België 10 jaar

0,12%

-0,11%

-0,85%

S&P 500

2.173,60

3,56%

6,34%

1,45%

-0,02%

-0,82%

Nikkei 225

16.569,27

6,38%

-12,71%

Verenigde Staten
10 jaar
Japan 10 jaar

-0,19%

+0,03%

-0,46%

YTD (year-to-date) = evolutie sinds 31/12/2015

EUROPA: Draghi wacht tot na de zomervakantie
De ECB stelde eventuele wijzigingen aan het huidige
aankoopprogramma uit tot september. Dit geeft
voorzitter Mario Draghi de kans om met alle belang
rijke bankiers te overleggen tijdens het symposium in
Jackson Hole eind augustus.
Een eerste raming van de Europese groei van het
tweede kwartaal kwam uit op 0,3% op kwartaalbasis.
Een halvering van de groei van het eerste kwartaal,
maar wel volgens de marktverwachting. Vooral de
Franse en Oostenrijkse economie stelden teleur, met
een voorlopige nulgroei in het tweede kwartaal. Ook in
Spanje, dat het afgelopen jaar koploper was, daalde
de groei naar het laagste niveau in zes kwartalen
tot 0,7%. Het land geraakt moeilijk uit een politieke
impasse, wat het verdere herstel van de economie
afremt.

De werkloosheidsgraad voor de maand juni bleef
onveranderd op 10,1%. In België nam die lichtjes toe
van 8,4% naar 8,5%.
De Europese inflatie steeg in juli naar 0,2% op
jaarbasis. De kerninflatie bleef onveranderd op 0,9%.
Opnieuw was België de grote uitschieter binnen de
eurozone. De Belgische inflatie steeg van 2,16% naar
2,28%.
Het consumentenvertrouwen bleef deze maand
ongewijzigd. Het Duitse ondernemersvertrouwen
gemeten volgens de IFO-index, daalde slechts lichtjes
van 108,7 naar 108,3.
De samengestelde inkoopmanagersindex (PMI), die
de activiteit in de industrie en dienstensector meet,
daalde van 53,1 naar 52,9.

VS: Renteverhoging dit jaar nog steeds een optie
Ondanks het sterke arbeidsmarktrapport van deze
maand steeg de werkloosheidsgraad van 4,7% naar
4,9% als gevolg van een gestegen beroepsbevolking.
De ruimer gemeten werkloosheid (de zogenaamde
“U6”), inclusief werknemers die zich terugtrokken van
de arbeidsmarkt en werknemers die liever fulltime
in plaats van parttime willen werken, daalde de
afgelopen twee maanden wel naar 9,6%. Ook de
gemiddelde uurlonen waren in juni 2,6% hoger dan in
juni vorig jaar.
Een eerste raming van de economische groei in het
tweede kwartaal kwam uit op 1,2% op jaarbasis.
Slechts een fractie meer dan de 1,1% van het eerste
kwartaal en ruim onder de marktverwachting van
2,5%. Daar waar de gezinnen nog wel volop bleven

consumeren, gingen de bedrijven hevig op de rem
staan. Voorraden werden afgebouwd en investeringen
uitgesteld.
De Federal Reserve (Fed) had zich voordien nog
positief uitgelaten over de Amerikaanse economie.
De centrale bank had opnieuw meer vertrouwen in de
economische vooruitzichten en de arbeidsmarkt.
Toch keek ze liever nog de kat uit de boom, gezien de
politieke en financiële onzekerheden. De beleidsrente
werd dus ongewijzigd gehouden. Een renteverhoging
voor het jaareinde blijft nog steeds een optie, op
voorwaarde dat de groeicijfers zich dan wel de
volgende twee kwartalen herpakken.
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AZIË: Extra stimulus onderweg?
Midden juli maakte premier Shinzo Abe, die onlangs
belangrijke verkiezingen won, bekend te werken aan
een nieuw fiscaal plan van meer dan USD 250mia om
de groei en inflatie aan te wakkeren in Japan.

Tegelijkertijd zette hij zo druk op de Bank of Japan
(BoJ) om dit fiscale plan te financieren en dus over te
gaan tot extra stimulusmaatregelen. De voorzitter van
de Japanse centrale bank, Kuroda, ging hier slechts
gedeeltelijk op in. Enkel de aankopen in zogenaamde
Exchange Traded Funds (ETF’s) zullen worden
verhoogd. In september worden dan alle maatregelen
opnieuw onder de loep genomen

Wim Oste, CFA
Steven Andries, specialist ALM

Conclusies voor uw beleggingen
•

 eilige, vastrentende beleggingen zullen wellicht nog geruime
V
tijd een laag nominaal rendement opleveren.

•

 il u een hoger rendement dan moet u bereid zijn een gedeelte
W
van uw portefeuille dynamisch te beleggen in overeenstemming
met uw beleggersprofiel en uw persoonlijke doelstellingen.

•

 ermogensopbouw vergt langetermijnopbouw met een volgeV
houden beleggingsdiscipline waarbij u maximaal vasthoudt aan
de gekozen strategie. Daarbij dient u te beseffen dat dynamische beleggingen altijd een volatiel verloop kennen.

•

 preiding staat hierbij altijd voorop: zowel qua looptijden, actiS
vaklassen als beheerders.

•

 ij bespreken dit graag met u op basis van uw persoonlijk
W
financieel traject. U bent hartelijk welkom voor een gesprek.

Meer info:
		

Steven.Snoeckx@bankvanbreda.be,
verantwoordelijke beleggingen
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