Macro-economische update
31/08/2016
De financiële markten in zomermodus
Nadat de centrale bankiers in juli duidelijk hadden
gemaakt dat belangrijke beslissingen over het
zomerreces heen zouden worden getild, gingen ook
de financiële markten in zomermodus. Ook de
economische data die uitkwam tijdens de zomervakantie zorgden voor weinig animositeit.
De Europese economie groeit, maar zeer gestaag. Van
een echte heropleving kunnen we alsnog niet spreken
met groeicijfers van amper 0,3% op kwartaalbasis.
Ook weinig verrassend is het uitblijven van inflatie
op Europees niveau. Het is dus uitkijken naar de
vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) van
september, gezien Mario Draghi de markten had warm
gemaakt om bijkomend in te grijpen mocht de inflatie
niet opnieuw oppikken. De EuroStoxx50 kabbelde
over de maand licht hoger en steeg 1,08%.
De verschillende Europese rentes maakten een
gelijkaardige zijdelingse beweging. Zowel de Duitse als
de Belgische tienjaarsrente stegen amper vijf basispunten. In de Verenigde Staten daarentegen braken
zowel de S&P500 als de Dow Jones Index midden
augustus nieuwe records. Zo tikte de S&P500-index
af op 2190 punten, het hoogste niveau ooit. Daarna
vielen de Amerikaanse aandelenmarkten wat terug
door winstnemingen om zo de maand licht lager af te
sluiten.
In tegenstelling tot de eurozone deed de Britse
economie het in het tweede kwartaal alvast een stuk
beter. De stijging van 0,6% over het kwartaal (2,2%
op jaarbasis) was veel beter dan verwacht. De stijging
werd bovendien ook breed gedragen: zowel de
industrie als de dienstensector droegen hun steentje
bij tot de groei.
Toch gaan de markten er nog steeds van uit dat deze
groei zal stilvallen in de loop van dit jaar. Een mening
die ook de leden van de Bank of England (BoE) was
toegedaan. Ze beslisten immers unaniem om de
beleidsrente te verlagen tot 0,25%. Ook een nieuw
rondje obligatieaankopen was aan de orde: er zal over

een periode van 18 maanden voor zo’n 60 miljard
GBP overheidsobligaties worden opgekocht en voor
10 miljard GBP bedrijfsobligaties. Om voldoende
liquiditeit voor de banken te voorzien, werd een nieuwe
kredietfaciliteit van 100 miljard pond ter beschikking
gesteld. De groeiverwachting voor volgend jaar werd
door de BoE bijgesteld van 2,3% naar 0,8%. De
voorzitter van de centrale bank, Mark Carney, toonde
zich bereid om de rente nog verder te laten zakken
indien nodig. Negatieve rentes, zoals in de eurozone of
Japan, zijn voor hem echter nog een brug te ver.
Wat de ECB betreft kunnen we kort zijn. Mario Draghi
liet in augustus niet van zich horen en zal, met een
inflatie die constant bleef op 0,2%, zijn huiswerk voor
de vergadering van 8 september wellicht grondig aan
het voorbereiden zijn. Eerder werd door hem al gezegd
dat de septembervergadering een ideaal moment is
om alle huidige maatregelen opnieuw te bestuderen.
Afwachten dus of de ECB-voorzitter zijn bijnaam van
“Super Mario” opnieuw zal waarmaken.
De markten keken de afgelopen weken misschien
nog het meeste uit naar de speech van Federal
Reserve (Fed) voorzitster Janet Yellen op het jaarlijkse
symposium in Jackson Hole. Traditioneel komen de
belangrijkste centrale bankiers hier elk jaar samen om
van gedachten te wisselen. Tijdens het symposium
worden ook een aantal toespraken gegeven. Volgens
Yellen voldoen de economische ontwikkelingen
vandaag al nagenoeg aan de doelstellingen van de
Fed. De remonte van de arbeidsmarkt is volgens de
voorzitster indrukwekkend en ook de inflatiedoelstelling
ligt binnen handbereik. Het banenrapport van begin
september zal dus opnieuw een zeer belangrijk
element zijn in het beslissingsproces van de Fed.
De markten gingen grotendeels mee in het verhaal van
Yellen. De optiemarkten tonen een kans van 60% op
een rentestijging voor het einde van dit jaar. Of gooien
de presidentsverkiezingen in november nog roet in het
eten?
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Rente

31/08/2016

∆ Month ∆ YTD

Euro Stoxx 50

3.023,13

1,8%

-7,48%

Duitse 10Y

-0,07%

+ 0,05%

- 0,69%

Bel 20

3.553,37

2,56%

- 3,97%

Belgische 10Y

0,18%

+0,05%

-0,79%

S&P 500

2.170,95

-0,12%

6,21%

Amerikaanse 10Y

1,58%

+0,13%

-0,69%

Nikkei 225

16.887,40

1,92%

- 11,04%

Japanse 10Y

-0,06%

+0,13%

-0,33%

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

EUROPA: een belangrijk moment voor de ECB
In een tweede raming van de Europese groei van het
tweede kwartaal bleef het groeicijfer onveranderd
op 0,3%. De Belgische economie groeide met 0,5%
op kwartaalbasis en scoorde daarmee beter dan het
Europese gemiddelde. Frankrijk, Italië en Oostenrijk
stelden teleur met een nulgroei.
Ook de Europese werkloosheidsgraad bleef onveranderd op 10,1%. De Belgische werkloosheidsgraad
zakte van 8,5% naar 8,3%.
De Europese inflatie bleef steken op 0,2% op jaarbasis. De kerninflatie ging zelfs nog iets lager en zakte
van 0,9% naar 0,8%. In België zakte de inflatie lichtjes
van 2,28% naar 2,16%, gedreven door lagere prijzen
voor voedsel en tabak.
Met een cijfer van -8,5 daalde het consumentenvertrouwen lichtjes verder in augustus. Toch blijft dit

historisch gezien een relatief sterk cijfer. Het Duitse
ondernemersvertrouwen gemeten volgens de IFOindex, daalde daarentegen veel forser deze maand.
De index zakte van 108,3 naar 106,2. Het lijkt erop
dat de Duitsers, die een belangrijke handelspartner zijn
van de Britten, zich met uitgesteld effect nu toch wat
zorgen beginnen maken over de Brexit.
De samengestelde inkoopmanagersindex (PMI), die de
activiteit in de industrie en dienstensector meet, ging
licht hoger tot 53,2. Onderliggend kon een daling in
de industrie gecompenseerd worden door een stijging
van de dienstensector.
De volgende vergadering van de ECB vindt plaats
op 8 september. Gezien de eerdere uitspraken van
Mario Draghi wordt sterk uitgekeken of er nieuwe
maatregelen genomen zullen worden om de inflatie en
groei verder aan te wakkeren.

VS: De Federal Reserve toont haar vertrouwen in de economie
Wederom een sterk banenrapport met 255.000 extra
jobs die werden gecreëerd over de maand. De stijging
van de loonkosten op jaarbasis bleef stabiel op 2,6%.
Ook de werkloosheidsgraad bleef onveranderd op
4,9%.

Toch heeft de Federal Reserve (Fed) er nog vertrouwen in dat de economie zich zal herpakken de
volgende kwartalen. Zowel voorzitster Janet Yellen als
vicepresident Fischer stelden dat de doelstellingen van
de Fed vandaag zo goed als vervuld zijn.

Minder positief was een nieuwe bijstelling van de
groei voor het tweede kwartaal. Van het reeds zwak
ingeschatte groeicijfer van 1,2% werd nog een stukje
afgeschaafd tot 1,1%. Vooral een extra terugval in
de bedrijfswinsten lag aan de oorzaak van de nieuwe
bijstelling.

De Amerikaanse consument blijft een sterkhouder
voor de economie. De persoonlijke consumptie steeg
van 4,2% naar 4,4% op jaarbasis.
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AZIË: Veel woorden maar weinig extra daden
Ook de voorzitter van de Japanse centrale bank,
Kuroda, was aanwezig op het symposium in Jackson
Hole. Opnieuw herhaalde hij zijn engagement om
verder het monetaire beleid te versoepelen in alle
dimensies (extra obligatieaankopen, een nog nega
tievere rente,…) indien de inflatie niet oppikt.

Omwille van de aarzelende houding van de centrale
bank steeg de yen al bijna 15% tegenover de dollar,
wat een forse druk zet op de export. Japan dreigt dus
vast te komen zitten in een vicieuze cirkel indien geen
actie wordt ondernomen.

De markten vragen zich echter af waar Kuroda dan
wel op wacht: De groei op kwartaalbasis viel opnieuw
terug van 0,5% naar 0,0% en er is nog steeds deflatie
aan de gang ten belopen van -0,4% op jaarbasis.
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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