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TERUGBLIK 
 
Beurzen breiden winsten uit. 

Wereldwijd hebben aandelenmarkten de winsten over de eerste helft van 2014 verder kunnen uitbreiden in het derde kwartaal. 
Door een scala aan gebeurtenissen kwam het sentiment op aandelenbeurzen onder druk te staan. Oplopende spanningen 
tussen Rusland en Oekraïne, het conflict tussen Gaza en Israël, de opmars van ISIS en zorgen over het economisch herstel in 
de eurozone, zorgde voor terughoudendheid onder beleggers. In de Verenigde Staten zet de economische groei verder door. 
Consumentenbestedingen stegen en de werkloosheid is in het laatste kwartaal door de 6% gezakt. Dit resulteerde in een 
koerswinst van 1,1% (S&P500) 
 
In Europa is het economisch beeld minder positief en dat leidde tot bezorgdheid of het herstel nog wel zal doorzetten. 
Beleggers maakten zich in het bijzonder druk om de krimp van de Duitse economie, die traditioneel gezien wordt als de 
trendsetter voor de hele regio. Desondanks lieten aandelenmarkten in de eurozone in het derde kwartaal een bescheiden winst 
zien van 0,2% (Eurostoxx 50). 
 
De categorie aandelen opkomende markten steeg gedurende het kwartaal met ruim 4% (MSCI EM, unhegded). Met name de 
maanden juli en augustus pakten positief uit. In deze periode bleef het resultaat van deze categorie voor op dat van ontwikkelde 
landen. In september moesten aandelen opkomende markten terrein prijsgeven. Dit kwam onder andere door een sterkere 
dollar, verwachtingen dat de Fed de rente in Amerika eerder dan verwacht wil verhogen en de zwakke economische cijfers uit 
China.  
 
Dalende rentes, obligaties winnen terrein. 

De daling van rentes op obligaties in de eurozone heeft zich in het derde kwartaal wederom voortgezet, waardoor de 
obligatiekoersen verder opliepen. De Duitse 10-jaars staatsrente bereikte eind augustus een historisch laag niveau van 0,87%. 
Ook de rente in Nederland daalde sterk met als laagste punt 1,02% voor de 10-jaars rente. De inflatie in Europa is gedaald tot 
0,3% voor de maand september en de groei in het 2e kwartaal in het eurogebied kwam uit op 0%. De koersen van obligaties uit 
de perifere eurozone klommen dit kwartaal verder op. Italiaanse en Spaanse staatsobligaties laten over de eerste drie 
kwartalen van dit jaar zelfs een stijging zien van respectievelijk ruim 12 en 13%. 

Staatsobligaties van opkomende markten hebben de koerswinsten over de eerste helft van het jaar niet kunnen vasthouden in 
het derde kwartaal. Dit pakte wat negatiever uit voor riskantere beleggingen zoals staatsobligaties van opkomende markten. 
Voor bedrijfsobligaties was het een wisselend kwartaal. Obligaties genoteerd in euro’s deden het beter dan die in Amerikaanse 
dollars.  

 
Beleid centrale banken. 

Het voortgaande herstel in de Verenigde Staten gaf de Fed voldoende aanleiding om de afbouw van het ruime monetaire 
programma gedurende het derde kwartaal voor te zetten. Het opkoopprogramma waarbij maandelijks voor $85 miljard 
obligaties werd gekocht, is bijna geheel afgebouwd.  
Waar binnen de VS wordt gesproken over de timing van de eerste renteverhoging, is daar binnen de eurozone voorlopig geen 
sprake van. Vanwege de verslechtering van de economie in de eurozone maakte de ECB nieuwe maatregelen bekend, welke 
tot doel hebben de private sector te stimuleren. De refirente, het officiële geldmarkttarief van de ECB, werd verlaagd naar 
0,05% en staat hiermee op het laagste niveau ooit. Naast de renteverlagingen kondigde de ECB ook een opkoopprogramma 
aan van obligaties waardoor banken uiteindelijk gestimuleerd worden om nieuwe leningen uit de geven. De maatregelen 
hadden ook direct hun uitwerking op de valutamarkten. De euro daalde in augustus ruim 2% t.o.v. de dollar. De ECB streeft 
geen  valutadoelstelling na maar een verzwakking van de euro kan wel positief bijdragen aan het herstel in de eurozone.  
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VOORUITBLIK 
 
Groeiverwachting wereldeconomie onder druk 

Zwakke macro-economische cijfers uit de eurozone hebben ervoor gezorgd dat het vertrouwen in een voortgaand herstel is 
afgenomen. De verwachting voor economische groei in de eurozone komt de komende jaren waarschijnlijk uit tussen de 1 en 
1,5%. De verschillen tussen landen kunnen hierbij groot blijven. Indien Frankrijk er niet in slaagt om voldoende hervormingen 
door te voeren, kan het land ook de komende jaren teleur blijven stellen. Wereldwijd blijft er sprake van een doorzettend 
economisch herstel, al schat het IMF het groeitempo lager in dan de verwachtingen van enkele maanden geleden. De groei van 
de wereldeconomie wordt nu geschat op 3,8%, terwijl dit in juni nog 4% was. Voor 2014 wordt een groei van 3,3% verwacht. 
Het IMF presenteerde ook een schatting over een mogelijke recessie in de eurozone in de komende vier kwartalen. Deze kans 
werd geschat op 40%. Het zal van groot belang zijn hoe de Duitse economie op de korte termijn zal presteren. Als grootste 
economie binnen de eurozone heeft de Duitse economie een belangrijke rol in het verdere herstel van de regio. China lijkt een 
economische groei van circa 7 procent te kunnen vasthouden, al is een groot deel van deze groei gebaseerd op 
overheidsingrijpen en meer kredietverlening. 
 
Monetair beleid blijft ruim 

Het monetair beleid van centrale banken zal ook in de nabije toekomst nog ruim blijven. Tegen de achtergrond van het 
economische herstel in de VS wordt er gespeculeerd over het moment dat de Fed voor de eerste keer sinds het begin van de 
crisis de beleidsrente zal verhogen. De huidige verwachting is dat dit medio 2015 zal zijn. Als reactie hierop kan de 10-jaars 
rente in de VS weer iets oplopen. Naast de VS zal ook de Bank of England de rente verhogen in 2015. 
In de eurozone, waar de ECB alles uit de kast haalt om de lage inflatie te bestrijden en de economie te stimuleren, zijn 
rentestijgingen in 2015 niet te verwachten. De verwachting is dat dit mogelijk pas in 2016 zal gebeuren maar dit hangt sterk 
samen met het herstel in de eurozone. De druk op de ECB is recentelijk toegenomen om naast renteverlagingen nu ook andere 
maatregelen te treffen, zoals de eerder aangekondigde opkoop van obligaties. 
 

Aandelen en obligaties. 

Wanneer de rente in de eurozone laag blijft, zal ook het rendement op staatsobligaties laag blijven. Koersdalingen op obligaties 
uit de kernlanden van de eurozone lijken door een laag blijvende rente dan ook gering. Onder druk van renteverhogingen in de 
VS kunnen de rentes in de eurozone ook weer toenemen. De renteverschillen tussen landen uit de periferie en Duitse 
staatsobligaties zijn de laatste tijd behoorlijk ingekomen. Hierdoor hebben obligaties uit deze landen mooi rendementen laten 
zien. Een verdere dalingen van rentespreads ten opzichte van Duitse obligaties lijkt echter niet heel waarschijnlijk gezien de 
zwakke economische groei en mogelijke dreiging van een nieuwe recessie.  
Ondanks zwakkere cijfers over het economisch herstel is het vooruitzicht voor aandelen nog positief. De wereldeconomie groeit 
gestaag en er is ruimte voor winstgroei. Het vooruitzicht van aandelen uit de VS is daarbij positiever dan dat voor Europese 
aandelen. De vooruitzichten van laatstgenoemde categorie is neerwaarts bijgesteld na de recente toenemende angst voor een 
nieuwe recessie in de eurozone. 

 
 
 
 
 

 


