
 

Kernpunten  
• Positieve stemming aandelenmarkten 
• Lange rente daalt verder 
• Grondstoffenprijzen stabiel 
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TERUGBLIK 
 
Positieve stemming aandelenmarkten dankzij centrale banken 
De aandelenbeurzen bleven wereldwijd stijgen in het tweede kwartaal, ondanks de nodige politieke spanningen in diverse 
regio’s en bezorgdheid over de economische groei (met name in de eurozone). Daar stond tegenover dat de centrale 
bankiers alles in het werk blijven stellen om de economie te stimuleren. Opvallend was de actie van de ECB om begin juni de 
herfinancieringsrente verder te verlagen tot 0,15%, terwijl de depositorente (rente waartegen banken geld kunnen stallen) 
zelfs negatief is geworden (-0,10%). Ook zijn mogelijkheden gecreëerd voor de banken om extra te kunnen lenen bij de ECB 
tegen zeer lage rentes (zogenoemde TLTRO programma), ten behoeve van de kredietverlening aan bedrijven. Het beleid van 
de ECB is er duidelijk op gericht om een te lage inflatie te bestrijden. De huidige inflatie in de eurozone schommelt rond de 
0,5%, veel lager dan de doelstelling van 2%.  Onderwijl is de verwachting is dat de Amerikaanse Federal Reserve doorgaat 
met de afbouw van aankopen staatsobligaties en pas medio 2015 zal komen met een eerste renteverhoging.  
 
Verdere daling lange rentes in eurozone  
Net als de aandelenmarkten, was de stemming op de obligatiemarkten gedurende het tweede kwartaal positief. De 
kapitaalmarktrentes in de eurozone lieten een onverwacht sterke daling zien. De 10-jaars Duitse staatsrente haalde het zeer 
lage niveau van 1,25%, een daling van circa 60 basispunten vanaf begin 2014. Ook de Nederlandse 10-jaars staatsrente 
daalde tot 1,45%, het laagste peil sinds de invoering van de euro. De lange rentes in de VS en het VK toonden ook een 
dalende tendens, maar duidelijk minder sterk dan in de eurozone. Bijgevolg hebben de obligaties van de euro kernlanden 
heel goed gepresteerd, maar de staatsobligaties van Spanje en Italië zelfs nog beter. Beleggers zijn positief over de 
hervormingen in die landen en ook de politieke situatie is stabieler geworden.  Bedrijfsobligaties bleven eveneens in trek bij 
beleggers, waardoor de renteverschillen tussen euro staats- en bedrijfsobligaties verder zijn verkleind.    
 
Grondstoffenindex maakt pas op de plaats 
Grondstoffenprijzen zijn in het tweede kwartaal van 2014 per saldo vrijwel stabiel gebleven, na in het eerste kwartaal nog 
flink te zijn gestegen. De energieprijzen stegen, evenals de prijzen van industriële metalen. Energieprijzen (vooral olie) 
profiteerden van de politieke onrust in Irak, al vond deze vooralsnog niet plaats in het zuiden van Irak waar de strategisch 
belangrijke olievelden zich bevinden. De agrarische sector liet een prijsdaling zien. Dit betrof een correctie na de scherpe 
prijsstijging in het eerste kwartaal, die verband hield met slechte oogsten in granen en koffie. 
 
Aandelenindices in de plus 
De aandelenmarkten sloten het tweede kwartaal in de plus af. Koplopers waren opkomende markten als India (+14%) en 
Rusland (+10%). De beurzen in de eurozone stegen gemiddeld met circa 3%, terwijl de Amerikaanse S&P index ruim 5% won. 
De euro bleef vrijwel constant ten opzichte van de Amerikaanse dollar op een niveau van 1,37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kernpunten  
• Groei trekt aan 
• Inflatie laag 
• Beperkte rentestijging voorzien 
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VOORUITBLIK 
 
Groei trekt aan 
Wereldwijd blijft sprake van een voorzichtig doorzettend economisch herstel. Voorop loopt de Amerikaanse economie, met 
een verwacht groeitempo van ongeveer 3% dit jaar. In de eurozone trekt de economische activiteit ook enigszins aan, maar 
wordt rekening gehouden met een lagere groei van circa 1 à 1,5% dit jaar. Het optimisme lijkt ook terug te keren over de 
opkomende markten, waar de groei over het algemeen sowieso op een hoger peil ligt. Zo zal China naar verwachting een 
economische groei laten zien van ruim 7% in 2014, waarbij de stimuleringsmaatregelen van de overheid een handje helpen. 
 
Inflatie laag 
De inflatie in de eurozone schommelt nu rond de 0,5%, ruim lager dan de doelstelling van de ECB van dichtbij 2%. De 
verwachting is dat de inflatie wel iets kan gaan stijgen, maar voorlopig op een laag niveau blijft. Voor de ECB kan dit 
aanleiding zijn om met nieuwe maatregelen te komen om de economie verder te stimuleren. Diverse ECB bestuursleden 
hebben immers verklaard alles te zullen doen om het risico van deflatie af te wenden. Voorlopig zal echter worden gewacht 
op de impact van de recente renteverlagingen en het zogenoemde ‘Targeted Long Term Refinancing Operation’ programma 
voor de banken in de eurozone. 
 
Beperkte rentestijging voorzien 
Een omgeving van een gematigd groeiherstel, verbeterende winstmarges voor bedrijven en een relatief lage volatiliteit is 
gunstig voor de meer risicovolle beleggingen, zoals aandelen en ook bedrijfsobligaties. Risicofactoren liggen vooral liggen op 
het politieke vlak, gezien de conflictsituaties in landen als de Oekraïne, Irak en Israël. Het ligt voor de hand dat de 
renteniveaus voorlopig laag blijven, vanwege het extreem ruime monetaire beleid van de centrale banken in de VS en in de 
eurozone. Wel kan sprake zijn van enige correctie op de sterke rentedaling in de afgelopen maanden, in lijn met een 
voorzichtig aantrekkend economisch herstel. De Amerikaanse 10-jaars rente (nu ca. 2,5%) zal de komende maanden naar 
verwachting licht gaan stijgen richting 3 à 3,5%. Voor de kapitaalmarktrentes in de eurozone wordt, in het kielzog van de VS, 
ook een beperkte stijging voorzien.  
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Belangrijke informatie:  
ABB is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en is als zodanig 
geregistreerd bij de AFM. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit 
document is met de zo grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en is gebaseerd op 17 juli 2014 bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document en de daarin opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw 
belegging(en). Bronnen: Bloomberg, Syntrus Achmea, Robeco, F&C.  


