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De VS lieten als eerste herstel zien, en bewegen zich nu richting de laatste fase van de cyclus 

in 2018 een groei van 1,5%.  Algemeen 
verwacht het IMF een wereldwijde groei 
van het bruto binnenlands product 
(BBP) van 3,7% in 2018 ten opzichte van 
3,6% in 2017 waarbij elk van de grote  
economieën ter wereld stevig verankerd 
is in de groeikolom.

Economieën wereldwijd blijven terrein winnen

Uitspraken die worden toegeschreven aan 
een persoon verwoorden de meningen van 
die persoon op het moment van publicatie, en 
weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening 
van Capital Group of zijn dochterondernemingen.

BBP-gegevens per 30 juni 2017. 
Landposities binnen de bedrijfscycli zijn 
schattingen van economen van Capital 
Group. Bronnen: Capital Group, FactSet

"Er is steeds meer bewijs dat een 
kortetermijn momentum groeit in de 
wereldwijde economie en de cyclus 
lijkt een zichzelf in standhoudend 
effect te hebben, met name 
in Europa. De synchronisatie 
van wereldwijde groei wijst op 
de mogelijkheid dat de cyclus 
nog  langer sterk kan blijven.”

robert lind

europees econoom

In de aanloop van 2018 kunnen beleggers 
overal waar ze kijken blauwe lucht zien, 
nu het gesynchroniseerde wereldwijde 
economische herstel op gang komt. Maar zo 
ver is het misschien nog niet. De groei van 
bedrijfswinsten blijft gezond en inflatie blijft 

redelijk mat. Dat gezegd hebbende, stijgen 
de lonen, waardoor inflatie later in het jaar 
zou kunnen toenemen.

Voor het grootste deel van de rest van de 
wereld is het nog vroeg in de cyclus. HVoor 
het Verenigd Koninkrijk verwacht het IMF 

De meeste grote economieën laten vroegtijdige tot midcyclus kenmerken zien

VROEG
• Economisch activiteit versnelt
• Huizenmarktactiviteit versnelt
• Ruimer centraal bankbeleid

MEDIO
• Volledige werkgelegenheid
• Snellere loonstijging
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Waarderingen wijzen naar relatief aantrekkelijke kansen buiten de VS

De Amerikaanse marktniveaus lijken erop te wijzen dat er in 
het buitenland betere kansen liggen

Resultaten uit het verleden vormen geen 
garantie voor toekomstige resultaten.
Uitspraken die worden toegeschreven aan 
een persoon verwoorden de meningen van 
die persoon op het moment van publicatie, en 
weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening 
van Capital Group of zijn dochterondernemingen. 
Deze informatie is bedoeld om zaken 
onder de aandacht te brengen en niet om 
allesomvattend te zijn of om advies te geven.

Per 30 september 2017. De marktkapitalisatie 
is de weging van elk land of elke regio in de 
MSCI All Country World Index (ACWI). Het BBP 
is het percentage van elk land of elke regio van 
het totale wereld nominale BBP. Koers/winst 
(K/W) verhoudingen per 30 September 2017. 
Bronnen: Capital Group, FactSet, MSCI, RIMES

"Ik denk juist dat naarmate deze 
laatste fase langer duurt, de 
risico’s toenemen. Ik word 
dus voorzichtiger, en richt 
mij op de minder populaire 
beleggingsideeën: anti-momentum 
aandelen met een goede cashflow 
en overtuigende waarderingen."

LISA THOMPSON

portfolio manager

De meeste aandelenmarktindices wereld 
bereikten in 2017 een hoogste of bijna 
hoogste meerjarige notering, omdat 
beleggers over hun zorgen over politiek 
zijn gestapt en zich zijn gaan richten op de 
toenemende groei. Europese aandelen 
gingen met 23% fors omhoog in 2017 en 
streefden Amerikaanse aandelen voor het 
eerst voorbij sinds 2012. De aandelen van 
emerging markets stegen ook meer dan de 
Amerikaanse aandelen met 32%.

Marktniveaus laten zien dat zich buiten 
de Amerikaanse markten zich betere 
beleggingskansen blijven aandienen. De 
Amerikaanse markt vertegenwoordigt 
52% van de wereldmarktkapitalisatie en 
bevindt zich bij een historisch hoogste punt. 
De marktkapitalisatie van de VS is 106% 
van het BBP. Vanzelfsprekend is er een 
aantal factoren dat een relatief hoger deel 
aan marktkapitalisatie voor Amerikaanse 
bedrijven rechtvaardigt, omdat het de 
thuismarkt is van 's werelds grootste 
bedrijven, grofweg zo'n 40% van de winsten 
van bedrijven uit de Standard & Poor's 500 
Composite Index komt uit het buitenland.

Percentages van totale wereldmarktkapitalisatie en wereldwijd BBP

52,1%

25,3%
21,4%

6,4%

35,2%

21,5%

7,6%
11,6%

BRUTO 
BINNEN-
LANDS 
PRODUCT 
(BBP)

MARKT-
KAPITALISATIE VS marktkapitalisatie vlakbij hoogste punt

Emerging markets aandelen blijven 
ondervertegenwoordigd versus hun BBP. 

Daarnaast moet er rekening mee worden 
gehouden dat de koers/winstverhouding 
voor de Amerikaanse markt met 17,9 
aanmerkelijk hoger is dan de andere 
grote markten. Daarentegen lijkt het deel 
van de wereldwijde marktkapitalisatie 
van emerging markets markten relatief 
bescheiden in vergelijking met de bijdrage 
ervan aan het BBP. En de verwachting is 
dat opkomende economieën in 2021 voor 
ongeveer de helft zullen bijdragen aan het 
wereldwijde BBP.

Verwachte winstont-
wikkelingen voor de 
komende 12 maanden VS       EUROPA                    JAPAN         EMERGING MARKETS
30/9/17 17,9      14,9                 14,3       12,4
10 jaar gemiddelde 14,4       12,3                 14,8       11,0



3 · OUTLOOK 2018
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Een krachtige consumentenbasis en een bescheiden inflatie wijzen op een verdere groei
De Amerikaanse economie komt in een hogere versnelling

Uitspraken die worden toegeschreven aan 
een persoon verwoorden de meningen van 
die persoon op het moment van publicatie, en 
weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening 
van Capital Group of zijn dochterondernemingen. 
Deze informatie is bedoeld om zaken onder de 
aandacht te brengen en niet om allesomvattend te 
zijn of om advies te geven. Deze informatie wordt 
uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt 
en is geen aanbieding, noch een uitnodiging om 
een aanbieding te doen, noch een aanbeveling 
om enig effect of instrument dat in dit document 
wordt genoemd aan te kopen of te verkopen.

BBP-groei is de jaar-op-jaar groei in Q316 en 
Q317. Inflatie en retailverkopengroei zijn jaar-
op-jaar wijzigingen op 30 september 2017, 
en 30 september 2016. Inflatie maakt gebruik 
van de wijziging in de consumentenprijsindex. 
Toegevoegde banen zijn de maandelijkse wijzing 
in het salarisonderzoek per 31 oktober 2017, 
en 31 oktober 2016. Productieactiviteit is het 
productiecomponent van de rapporten van 
30 september 2017, en 30 september 2016, 
van de Institute of Supply Management (ISM) 
Purchasing Managers’ Index (PMI). Bronnen: 
Bureau of Economic Analysis, Bureau of 
Labor Statistics, Thomson Reuters

"De Amerikaanse economie lijkt       
zich aardig te en ik zie niet veel  
aan de horizon waar ik me zorgen 
over zou moeten maken, behalve 
de hogere aandelenwaarderingen. 
Wij hebben al bijna 10 jaar hogere 
waarderingen, waardoor ik denk dat 
het geleidelijk steeds meer een markt 
wordt voor stock pickers (beleggers 
die heel selectief in bepaalde 
aandelen stappen).”

hilda applbaum

portfolio manager

Na meer dan 100 maanden groei, 
lijkt de Amerikaanse economie zich 
te begeven in een zelfonderhoudend 
equilibrium. De banenmarkt is sterk, 
het consumentenvertrouwen stijgt en 
de retailverkopen blijven groeien. Het 
Amerikaanse werkloosheidscijfer daalde 
naar 4,1% in oktober, het laagste cijfer in 
17 jaar. Hierdoor zijn de lonen versterkt, 
en stegen 2,4% in oktober. Tot dusverre 
was de lonengroei gematigd om de inflatie 
onder controle te houden. Maar gezien 
de verbeterde banenmarkt en de sterker 
worden economie, zal de looninflatie later  
dit jaar mogelijk stijgen.

Consumentenuitgaven voor duurzame 
goederen stegen op jaarbasis met 8,3% 
in het derde kwartaal en kapitaaluitgaven 
stegen met 7,4%, een extra wind in de 
rug voor de economie. Daarnaast stegen 
bedrijfswinsten in het derde kwartaal 
met 5,8%. Op beleidsgebied kan het 
vooruitzicht op een verlaging van de 
bedrijfs- en inkomstenbelasting leiden tot 
een nog verdere groei.

De Amerikaanse economie kan putten uit verschillende krachtbronnen

Met gezonde consumentenuitgaven en 
stijgende lonen hebben op de consument 
gerichte bedrijven de kans om te floreren 
in de volgende fase van de economische 
groei. Bedrijven in veel industrieën hebben 
te maken stijgende consumptie, waaronder 
bouwmarkten zoals Home Depot, online 
retailer Amazon en marktgigant uit de 
opkomende markt, Alibaba.
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Onderzoek is uiterst belangrijk om waarde te ontdekken in een stijgende aandelenmarkt
Amerikaanse activa zijn duur geworden

Resultaten uit het verleden vormen geen 
garantie voor toekomstige resultaten.
Uitspraken die worden toegeschreven aan een 
persoon verwoorden de meningen van die persoon 
op het moment van publicatie, en weerspiegelen 
niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group 
of zijn dochterondernemingen. Deze informatie is 
bedoeld om zaken onder de aandacht te brengen en 
niet om allesomvattend te zijn of om advies te geven. 
Deze informatie wordt uitsluitend voor informatieve 
doeleinden verstrekt en is geen aanbieding, noch een 
uitnodiging om een aanbieding te doen, noch een 
aanbeveling om enig effect of instrument dat in dit 
document wordt genoemd aan te kopen of te verkopen.

Per 30 september 2017. Aandelenwaarderingen 
voor grote en kleine kapitalisaties verstrekt door IBES, 
voor respectievelijk de S&P 500 Index en Russell 
2000 Index. In waarderingen voor investment-grade 
(hoogkwalitatieve) en hoogrentende bedrijfsobligaties 
is de optiegecorrigeerde spread op staatsleningen 
opgenomen, verstrekt door Bloomberg Index 
Services Ltd. voor respectievelijk de Bloomberg 
Barclays Corporate Bond Index en Bloomberg 
Barclays High Yield Corporate Index. Rendement 
in US$. Bronnen: Bloomberg Index Services Ltd., 
MSCI, RIMES, Standard & Poor’s, Thomson Reuters

"Ik ben van mening dat de 
Verenigde Staten perfect zijn 
geprijsd zijn waardoor ik een 
behoedzamere weg insla en neig 
naar gebieden die zich beter 
houden in volatiele markten, 
zoals Bedrijven in de financiële 
sector hebben hun kapitaalbasis 
aanzienlijk vergroot, ze hebben 
een conservatief leenbeleid 
gevoerd en ze hebben een 
gunstige rentecyclus."

greg johnson

portfolio manager

De Amerikaanse aandelenmarkt is 
gestegen sinds het einde van de 
wereldwijde financiële crisis, heeft in 2012 
het niveau van voor de financiële crisis 
bereikt en is sindsdien meer dan 
verdubbeld, wat aandelenwaarderingen 
verder opstuwt. Maar aandelen zijn niet de 
enige dure vermogensklasse. 
Rendementen op hoogrentende en 
bedrijfsopbligaties zijn zeer robuust 
waardoor hun creditspreads in jaren niet 
zo klein zijn geweest. De omstandigheden 
blijven gunstig en markten hebben de 
neiging om de zorgen aan de kant te 
schuiven zodat de rally kan doorgaan. 
Maar het tij kan niet alle 

schepen voortstuwen. In deze fase van de 
cyclus zijn behoedzaamheid en selectiviteit 
van essentieel belang.

Het is waar dat niet alle marktgebieden 
tot grote hoogte zijn gestegen. Financiële 
bedrijven hebben onlangs, na tien jaar 
hun piek van vóór de recessie bereikt en 
de energiesector zit weer op het niveau 
van 2007. Deze sectoren hebben nog 
ruimte voor verdere groei, maar er zijn 
bedrijven die het beter lijken te doen 
dan andere. Fundamenteel onderzoek is 
uiterst belangrijk bij het vaststellen van de 
potentiële winnaars.

Aandelen- en obligatiemarkten heb-
ben hun hoogste punt ooit bereikt...

De kans op groei van leningen gestuurd 
door stevige consumentenfundamentals 
en het vooruitzicht op stijgende rentes, 
zou kunnen leiden tot een winstgroei voor 
banken. Regionale bank PNC Financial 
Services en conglomeraten JPMorgan 
Chase en Wells Fargo zijn voorbeelden van 
bedrijven met een stevige divisies in credit 
cards en commercial banking. 

… Maar als we verder kijken dan marktgemiddelden zien we differentiatie

Large-Cap
aandelen

Small Cap
aandelen

Bedrijfs
obligaties

Hoogrentende
obligaties

30/9/17 17,9
10 jaar
gemiddelde

14,4

12 maands koerstwinstverhouding Spread tov staatsleningen
27,0 101 347

21,2 188 611
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Een heropleving in Europa zorgt voor een wereldwijd productieherstel nu de vraag groeit
Europa en haar fabrieken zijn ‘back in business’

Uitspraken die worden toegeschreven aan 
een persoon verwoorden de meningen van 
die persoon op het moment van publicatie, en 
weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening 
van Capital Group of zijn dochterondernemingen. 
Deze informatie is bedoeld om zaken onder de 
aandacht te brengen en niet om allesomvattend te 
zijn of om advies te geven. Deze informatie wordt 
uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt 
en is geen aanbieding, noch een uitnodiging om 
een aanbieding te doen, noch een aanbeveling 
om enig effect of instrument dat in dit document 
wordt genoemd aan te kopen of te verkopen.

Per 30 september 2017. De Inkoopmanagersindex 
(PMI) is een indicatie die laat zien of 
bedrijfsomstandigheden voor een aantal 
variabelen in de productiesector zijn verbeterd, 
verslechterd of hetzelfde zijn gebleven in 
vergelijking met de vorige maand. Een index 
boven de 50 geeft groei aan, en een waarde onder 
de 50 geeft een inkrimping aan. De PMI volgt 32 
landen. Elke stip in de grafiek vertegenwoordigt 
een van de 31 gevolgde landen met een PMI 
boven de 50. Het enige land dat wordt gevolgd 
dat niet is opgenomen is Zuid-Afrika, dat een PMI 
had van 44,9. Bronnen: Capital Group, Haver

"Van de ontwikkelde economieën 
lijkt Europa op dit moment de 
beste plek om te beleggen. We 
zien momenteel een breed herstel 
over het hele continent, met name 
in landen die in de afgelopen 
jaren fiscale hervormingen hebben 
doorgevoerd.

mark denning

portfolio manager

31 van de 32 gevolgde landen bevinden zich in een groeifase

Europa heeft een opmerkelijk herstel 
laten zien in de afgelopen maanden, 
aangestuurd door een krachtige combinatie 
van stimuleringsmaatregelen door de 
centrale bank, een ultra lage rente en een 
verbeterde groei. In het derde kwartaal 
groeide het BBP in de eurozone, bestaande 
uit 19 leden, op jaarbasis met 2,5%,t en het 
werkloosheidscijfer daalde met 8,9% naar 
het laagste niveau sinds 2009. Daarnaast 
zijn bedrijfswinsten over het geheel 
gestegen, aangevoerd door een krachtige 
opleving in de energie-, mijnbouw- en 
bankensector, deels dankzij de intensivering 
van de wereldwijde economie. 

Het politieke beeld heeft zich ook 
gestabiliseerd nu continentaal 
Europa achter het bestuur van de                 
Europese Unie staat.

De productie-activiteit in Europa - eerder 
een zwak punt op het pad naar herstel van 
de regio - is aanzienlijk verbeterd, en wordt 
ondersteund door toenemende orders 
voor van alles, van nieuwe vliegtuigen 
tot zeer geavanceerde technologische 
componenten. Veel fabrieken in de 
eurozone hebben arbeidstekorten gemeld 
nu de vraag enorm toeneemt. 

Dankzij de toenemende wereldwijde groei 
floreren bepaalde Europese bedrijven - 
met name de bedrijven die internationaal 
opereren. Nederlandse chipmaker 
ASML, heeft bijvoorbeeld weer hogere 
winstverwachtingen uitgesproken en 
profiteert van een stijgende vraag naar 
computerchips die worden gebruikt in 
mobiele apparaten. Het zogenoemde 
"Internet of things" beleggingsthema 
is springlevend in Europa, en wordt 
gedeeltelijk gedreven door Nederlandse 
technologische innovaties.
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JPMorgan US Dollar Real Trade Weighted Index

Kijk voor de langere termijn naar de voortdurende kracht van niet-Amerikaanse valuta 
Is de enorme stijging van de dollar voorbij?

Resultaten uit het verleden vormen geen 
garantie voor toekomstige resultaten.
Uitspraken die worden toegeschreven aan 
een persoon verwoorden de meningen van 
die persoon op het moment van publicatie, en 
weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening 
van Capital Group of zijn dochterondernemingen. 
Deze informatie is bedoeld om zaken 
onder de aandacht te brengen en niet om 
allesomvattend te zijn of om advies te geven. 
Deze informatie wordt uitsluitend voor 
informatieve doeleinden verstrekt en is geen 
aanbieding, noch een uitnodiging om een 
aanbieding te doen, noch een aanbeveling om 
enig effect of instrument dat in dit document 
wordt genoemd aan te kopen of te verkopen.

Per 31 oktober 2017.  
Bronnen: RIMES, Thomson Reuters

"Hoewel we zo nu en dan een 
korte opleving zien van de 
Amerikaanse dollar, denk ik dat de 
dollar zal blijven dalen in de loop 
van 2018 en 2019, wat zal leiden 
tot een verdere stimulans voor 
internationale investeringen."

jens søndergaard

valuta-analist

Door de zwakkere dollar kregen niet-Amerikaanse valuta een extra impuls in 2017t

Nadat de dollar in 2017 een hoogtepunt 
bereikte, is de munt sindsdien verzwakt 
tegenover de euro en de yen. 

Beleggers dienen deze trend aandachtig 
te volgen. Een combinatie van een sterkere 
economische groei in de VS, stijgende 
Amerikaanse rente en uitbreiding van 
het stimulusprogramma van de Europese 
Centrale Bank, kan de dollar in september 
en oktober verder omhoog duwen.  Jens 
Søndergaard, valuta-analist bij Capital  
Group is van mening dat de kortetermijn 
kracht van de dollar zal

In de financiële en industriële sectoren is 
een waarderingsverschil ontstaan tussen 
bepaalde Europese en Amerikaanse 
bedrijven. Airbus en Barclays, zijn 
bijvoorbeeld verhandeld tegen 
aanzienlijk lagere prijzen ten opzichte 
van vergelijkbare bedrijven in de VS. Het 
verschil wordt steeds kleiner in andere 
sectoren nu Europese aandelen aan een 
rally zijn begonnen, maar deze twee 
sectoren blijven een mogelijke kanshebber 
voor waardegerichte beleggers.

afnemen, en dat de dollar in 2018 en 
aan het begin van 2019 zal blijven dalen. Het 
is altijd lastig om een piek te voorspellen, 
maar het is duidelijk dat veel goed nieuws 
over de Amerikaanse economie al is 
ingeprijsd in de huidige dollarkoers.
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Een groeiende middenklasse, stijgende consumptie en automatisering tonen aan dat de 
opkomende wereld nog ruimte heeft voor groei

Emerging markets zijn net begonnen met het  
 wegwerken van hun achterstand

Resultaten uit het verleden vormen geen 
garantie voor toekomstige resultaten. 
Uitspraken die worden toegeschreven aan 
een persoon verwoorden de meningen van 
die persoon op het moment van publicatie, en 
weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening 
van Capital Group of zijn dochterondernemingen. 
Deze informatie is bedoeld om zaken onder de 
aandacht te brengen en niet om allesomvattend te 
zijn of om advies te geven. Deze informatie wordt 
uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt 
en is geen aanbieding, noch een uitnodiging om 
een aanbieding te doen, noch een aanbeveling 
om enig effect of instrument dat in dit document 
wordt genoemd aan te kopen of te verkopen.

De gegevens vertegenwoordigen cumulatieve 
voortschrijdende rendementen over drie 
jaar van de MSCI Emerging Markets Index 
versus de MSCI World Index tot en met 
30 september 2017. Rendement in US$. 
Bronnen: Capital Group, MSCI, RIMES

"De stabiliteit en het herstel 
dat we zien in bijvoorbeeld 
China en India resulteert in 
meer beleggingskansen. Ik 
ben niet alleen geïnteresseerd 
in de voor de hand liggende 
sectoren zoals Indiase banken en 
Chinese internetbedrijven, maar 
ook in regionale industrieën 
zoals cement en energie, 
evenals retailbedrijven en 
consumentengerichte bedrijven."

chris thomsen

portfolio manager

De rally in emerging markets duurt al meer 
dan 20 maanden, waarbij aandelen 70% 
zijn gestegen sinds het laagste punt, begin 
2016. Is het herstel enigszins op zijn einde 
gekomen? Of is het pas net begonnen.

Een groeiende wereldwijde economie 
die valuta's en een robuuste vraag naar 
technologie gerelateerde componenten 
versterkt, voorspelt veel goeds voor 
emerging markets. Een gesynchroniseerd 
wereldwijd herstel is een ideale omgeving 
voor emerging markets, vergelijkbaar met 
de periode die duurde van 2003 tot 2007.

Te midden van het doorlopende herstel 
zijn de algehele waarderingen nog steeds 
aantrekkelijk vanuit een historische basis 
en vergeleken met ontwikkelde markten. 
China, Taiwan en Brazilië handelen 
bijvoorbeeld allemaal rond 13 keer de 
geschatte winst vergeleken met 17 keer de 
geschatte winst voor de MSCI World Index. 
De cashflows van bedrijven stijgen ook, 
wat kan leiden tot hogere winstrevisies. 
De prognose is dat bedrijfswinsten in 
2018 zullen stijgen naar 13% en in het 
verleden waren stijgende winsten goed                  
voor de aandelenkoersen.

Tot voor kort liepen emerging markets jaren achter op ontwikkelde markten

Een sterker wordende wereldwijde 
economie en een zwakkere dollar kan de 
wind in de rug zijn voor bedrijven in vele 
industrieën, van informatietechnologie tot 
consumentengoederen en van financiële 
bedrijven tot grondstofexporteurs. 
Chinese internetgiganten Tencent en 
Alibaba kunnen bijvoorbeeld profiteren 
van een snelle groei in mobiele handel en 
financiële diensten. Banken met een sterk 
consumentenleendivisie kunnen profiteren 
van een sterkere wereldwijde groei.

Opkomende markten vs ontwikkelde markten: Voortschrijdende 3 jaar rendementen

Emerging markets
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De volatiliteit is afgenomen nu de markt is verschoven van grondstoffen naar technologie 

Emerging markets beginnen volwassen te worden

Uitspraken die worden toegeschreven aan 
een persoon verwoorden de meningen van 
die persoon op het moment van publicatie, 
en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs 
de mening van Capital Group of zijn 
dochterondernemingen. Deze informatie 
is bedoeld om zaken onder de aandacht te 
brengen en niet om allesomvattend te zijn of 
om advies te geven. Deze informatie wordt 
uitsluitend voor informatieve doeleinden 
verstrekt en is geen aanbieding, noch een 
uitnodiging om een aanbieding te doen, 
noch een aanbeveling om enig effect of 
instrument dat in dit document wordt 
genoemd aan te kopen of te verkopen.

Per 30 september 2017. Grondstoffen 
omvatten ook de sectoren energie 
en materialen. Technologie omvat 
de sector informatietechnologie. 
Bronnen: Morningstar, MSCI, RIMES

"In de emerging markets van 
vandaag bevinden zich een paar 
zeer sterke technologiebedrijven, 
die op een zeer efficiënte manier 
e-commercediensten leveren en 
een hoge adoptiegraad hebben. 
Chinese internetbedrijven zijn nu 
toonaangevend in innovatie in 
financiële dienstverlening en op 
andere gebieden, een heel verschil 
met het verleden.”

shaw wagener

portfolio manager

Emerging markets zijn verschoven 
van schoorstenen naar smartphones. 
I in 2008 domineerden energie- en 
grondstoffenbedrijven de MSCI Emerging 
Markets Index met een weging van 
38% Veel van deze bedrijven waren 
staatseigendom,  en gevoeliger voor 
infrastructuurgedreven hausses en 
baisses.Chinese technologiegerelateerde 
bedrijven zijn nu de grootste bedrijven 
in marktwaarde in opkomende markten 
nu het gebruik van mobiele telefoons 
versnelt en de internetpenetratiegraad 

stijgt. Samen met de middenklasse 
veranderen deze ontwikkelingen de 
consumptiepatronen en leveringsmethodes                                           
voor financiële diensten. 

Deze "tech-tonic" verschuiving in de 
afgelopen tien jaar (informatietechnologie 
maakt nu 28% uit van de indexweging) gaat 
ook gepaard met een afname in volatiliteit 
omdat cyclische, grondstofgerichte 
bedrijven niet langer de zwaargewichten    
in de index zijn.

Een toenemend aantal technologiebedrijven van wereldklasse bevindt zich in emerging markets.

Zoek naar groei in de technologiesector 
gestuwd door nog meer vraag naar mobiele 
elektronische apparaten en diensten gericht 
op mobiele toepassingen vanuit de grote 
bevolking van China en India. Sommige 
Aziatische bedrijven waaronder Taiwan 
Semiconductor en Samsung Electronics 
hebben ook gespecialiseerde kennis 
ontwikkeld in gebieden van semiconductors 
en zijn de belangrijkste radartjes in de 
wereldwijde technologie supply chain.
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Hoger relatief rendement zal de vraag naar Amerikaans schuldpapier blijven ondersteunen

De rentes wereldwijd zullen laag blijven ondanks verbeter-
de economieën

Resultaten uit het verleden vormen geen 
garantie voor toekomstige resultaten.
Uitspraken die worden toegeschreven aan 
een persoon verwoorden de meningen van 
die persoon op het moment van publicatie, en 
weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening 
van Capital Group of zijn dochterondernemingen. 
Deze informatie is bedoeld om zaken onder de 
aandacht te brengen en niet om allesomvattend te 
zijn of om advies te geven. Deze informatie wordt 
uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt 
en is geen aanbieding, noch een uitnodiging om 
een aanbieding te doen, noch een aanbeveling 
om enig effect of instrument dat in dit document 
wordt genoemd aan te kopen of te verkopen.

Per 31 oktober 2017.  Bron: Thomson Reuters

De Amerikaanse rente blijft hoger dan de rente in andere ontwikkelde markten“De langetermijn Amerikaanse 
rente zal in een bepaalde range 
blijven, tenzij er een geopolitieke 
gebeurtenis plaatsvindt, bijvoor-
beeld in Noord-Korea, of de infla-
tie stijgt onverwachts sterk.”

PRAMOD ATLURI

PORTFOLIO MANAGER

Een aantal factoren heeft de rente laag 
gehouden zoals een bescheiden economische 
groei in de VS, aanhoudend lage inflatie en 
een grote vraag van wereldwijde beleggers 
naar Amerikaanse obligaties. De langetermijn 
rente zou enigszins kunnen stijgen omdat 
de Amerikaanse economische groei robuust 
blijft en de Amerikaanse Federal Reserve is 
begonnen met het afbouwen van de balans 
wat betekent dat het niet langer de grootste 
opkoper is van obligaties. Het fixed income 
team van Capital Group verwacht dat de 
benchmark US 10-jaar rente op staatsleningen 
in de range blijft van 2,25% tot 3% ondanks 
een hoger, door beleid gedreven, percentage. 
Ondanks deze relatief lage niveaus, zal de 

Amerikaanse rente op een hoger niveau blijven 
dan die van veel andere ontwikkelde markten, 
gedeeltelijk omdat de Amerikaanse economie 
een aanzienlijk hoger groeipercentage 
heeft gehandhaafd. De hogere rentes in 
de VS ten opzichte van andere ontwikkelde 
markten kunnen een ondersteuning blijven 
vormen voor de vraag naar Amerikaanse 
staatsleningen. Ondertussen is, tegen de 
achtergrond van lage rentes in ontwikkelde 
economieën, de vraag naar hoogrentende 
obligaties in opkomende markten aanzienlijk 
gestegen. Het fixed income team verwacht dat 
deze vraag zal aanhouden. Veel opkomende 
markteconomieën groeien op een gestaag 
tempo en hebben geen aanzienlijke 
economische onevenwichtigheden. 

Overweeg het aanhouden van breed 
gediversifieerde fixed-income portefeuilles 
zonder dat de blootstelling aan schuldpapier 
of rente de overhand krijgt. Hoewel we te 
maken hebben met krappe waarderingen 
bieden schuld- en hypotheekgedekte 
effecten een hogere opbrengst dan 
staatsleningen en kunnen in de loop van de 
tijd essentiële inkomsten opleveren. Aan 
de andere kant bieden staatsleningen en 
gemeenteobligaties in de VS een waardevolle 
diversificatie van aandelen en schuldpapier. 
Ondertussen blijven obligaties van emerging 
markets waarde bieden, ondersteund door 
verbeterde fundamentele waarden.
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“De Fed is in oktober begonnen 
met het afbouwen van det 
balans en ik verwacht dat de 
Amerikaanse financiële condities 
hierdoor zullen verkrappen. Met 
het vooruitzicht dat wereldwijde 
centrale banken hun balans eind 
2019 zullen afbouwen, is het voor 
mij de vraag wanneer markten 
zich zorgen gaan maken.”

ritchie tuazon

portfolio manager

Financiële condities zullen niet aanzienlijk verkrappen
Centrale banken zullen hun balans geleidelijk afbouwen

Dit dient uitsluitend ter illustratie. Uitspraken 
die worden toegeschreven aan een persoon 
verwoorden de meningen van die persoon op 
het moment van publicatie, en weerspiegelen 
niet noodzakelijkerwijs de mening van 
Capital Group of zijn dochterondernemingen. 
Deze informatie is bedoeld om zaken 
onder de aandacht te brengen en niet om 
allesomvattend te zijn of om advies te geven. 
Deze informatie wordt uitsluitend voor 
informatieve doeleinden verstrekt en is geen 
aanbieding, noch een uitnodiging om een 
aanbieding te doen, noch een aanbeveling om 
enig effect of instrument dat in dit document 
wordt genoemd aan te kopen of te verkopen.

Per 30 september 2017. Europese Centrale 
Bank (ECB), Bank of Japan (BOJ), Bank of 
England (BOE), US Federal Reserve (Fed). 
Bronnen: Capital Group, Thomson Reuters

Na een jarenlange groeiende balans, is de Fed begonnen met het afbouwen van haar posities

Sinds de wereldwijde financiële crisis, 
hebben centrale banken hun balans naar 
ongekende niveaus uitgebreid. Deze 
banken werden de grootste opkopers van 
obligaties en andere effecten om zo de 
geldvoorraad te verruimen en daarmee 
worstelende economieën te stimuleren. 
De vier grote centrale banken verhoogden 
hun effectenpositie in hun boeken van 
rond de $4 biljoen in 2007 naar rond 
de $15 biljoen in 2017. Naarmate de 
wereldwijde economie nu verbetert, 

bewegen sommige centrale banken in een 
andere richting. De Amerikaanse Federal 
Reserve (Fed) is in oktober begonnen met 
het afbouwen van zijn balans. De Europese 
Centrale Bank heeft aangegeven dat het 
zal beginnen met het afbouwen van zijn 
effecteninkoopprogramma in januari. Nu 
de Fed afstand doet van zijn rol als grootste 
inkoper van effecten, kan het risico op 
een bescheiden rentestijging niet worden 
uitgesloten. De Bank of Japan zal de rente 
volgend jaar waarschijnlijk iets verhogen, 
maar een aanzienlijke rentenormalisatie zal 
waarschijnlijk nog veel jaren duren.

Nu de financiële condities verkrappen, 
blijven kredietbeleggingen en 
hypotheekgedekte effecten kwetsbaar. 
Beleggers moeten een balans 
weten te houden tussen rente en 
kredietblootstelling. Binnen credit kan het 
verstandig zijn te kiezen voor een hogere 
creditkwaliteit, zodat portfolios beter 
bestand zijn tegen een periode van een 
mogelijk hogere marktvolatiliteit. 
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 In periode van stijgende rentes, kan een hoger inkomen helpen om het rendement positief te houden

Renteverhogingen van de Fed hoeven zich niet te vertalen 
in verliezen voor obligaties

Resultaten uit het verleden vormen geen 
garantie voor toekomstige resultaten.
Uitspraken die worden toegeschreven aan 
een persoon verwoorden de meningen van 
die persoon op het moment van publicatie, en 
weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening 
van Capital Group of zijn dochterondernemingen. 
Deze informatie is bedoeld om zaken 
onder de aandacht te brengen en niet om 
allesomvattend te zijn of om advies te geven.

Gegevens tot en met 30 september 2017. Er 
zijn geen dagelijkse resultaten van de index 
van vóór 1994 beschikbaar. Voor die vroegere 
perioden werden rendementen vanaf het begin 
van de maand berekend waarin de eerste 
renteverhoging was opgenomen tot het eind 
van de maand waarin de laatste renteverhoging 
lag. Rendement in US$. Bronnen: Bloomberg 
Index Services Ltd., US Federal Reserve

"Nu inflatie onder het peil ligt van 
de Fed en de economie gematigd 
groeit, denk ik dat de Fed 
geleidelijk de rente zal verhogen."

john queen

portfolio manager

Naarmate de Amerikaanse Federal Reserve 
(Fed) geleidelijk de rente verder verhoogt, 
zullen veel beleggers overgaan naar 
cash, kortlopende obligaties en effecten 
met variabele rente. Maar het beeld dat 
obligaties zullen lijden onder de stijging 
van kortetermijn rente is een misvatting. 
Als we kijken naar de afgelopen zeven 
periodes van renteverhogingen, waaronder 
de huidige periode, hebben investment 
grade obligaties (BBB/Baa en hoger) over 
het algemeen positieve rendementen 
gegenereerd zoals te zien is in de 
Bloomberg Barclays US Aggregate Index. 

Als de renteverhogingen geleidelijk 
plaatsvinden, kan de rentewinst van 
obligaties de prijsimpact overwinnen en 
een positief rendement leveren. Zeker, 
sinds de Fed begon met zijn huidige 
koers van renteverhogingen, is de index 
gestegen met bijna 6% zelfs toen de Fed de 
rente verhoogde met 100 basispunten. De 
Fed heeft aangegeven dat het geleidelijk 
de rente zal verhogen en het monetaire 
beleid zal verkrappen. Tegen deze 
achtergrond zal de rente waarschijnlijk in 
een range blijven.

Rendementen op Amerikaanse obligaties zijn positief geweest in vijf van de zeven periodes waarin de 
Fed de rente heeft verhoogd

Investment grade en high yield credit blijven 
bewegen in de buurt van historisch krappe 
niveaus die niet zijn waargenomen sinds 
de periode van vóór de financiële crisis van 
2007. In deze marktomstandigheden van 
kortetermijn rentes binnen een range en 
krappe credit spreads, moeten beleggers 
rekening houden met goed gespreide 
portefeuilles met voornamelijk fixed-income 
posities met een niet te groot creditrisico. 
Strategieën met een grote weging in 
credit hebben goed gepresteerd tijdens 
de stijgende aandelenkoersen, maar ze 
zouden verliezen kunnen lijden zodra de 
aandelenmarkten gaan dalen.
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Structurele hervormingen in combinatie met een stevige wereldwijde groei, zorgen voor 
nog meer ondersteuning.

kapitaaluitgaven en externe vraag zijn 
ook positieve tekenen. Deze omgeving 
is gunstig voor het vooruitzicht van 
bedrijfsresultaten. Veel Japanse bedrijven, 
waaronder toonaangevende bedrijven in 
de pneumatische technologie, SMC en 
elektronische onderdelenmaker Murata 
Manufacturing, zullen baat hebben bij 
de groei van het Internet of Things en 
fabrieksautomatisering. Bedrijven zoals 
Daiwa House Industry voeren structurele 
hervormingen door om de winstgevendheid 
en groei te stimuleren. Bankgroep Resona, 
die volledig afhankelijk is van binnenlandse 
klanten, zal profiteren van reflatie. 

De Japanse economie zet haar langzame maar gestage 
vooruitgang voort

Uitspraken die worden toegeschreven aan 
een persoon verwoorden de meningen van 
die persoon op het moment van publicatie, en 
weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening 
van Capital Group of zijn dochterondernemingen. 
Deze informatie is bedoeld om zaken onder de 
aandacht te brengen en niet om allesomvattend te 
zijn of om advies te geven. Deze informatie wordt 
uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt 
en is geen aanbieding, noch een uitnodiging om 
een aanbieding te doen, noch een aanbeveling 
om enig effect of instrument dat in dit document 
wordt genoemd aan te kopen of te verkopen.

Jaargegevens per 31 December 2016.  
Bron: Japan National Tourism Organization (JNTO) 

*  Het economische hervormingsprogramma van 
Minister President Shinzo Abe, is gebaseerd 
op drie pijlers van monetaire verlichting, 
fiscale stimulus en structurele hervormingen.

“Minister President Shinzo 
Abe’s duidelijke mandaat 
vertegenwoordigt een betere kans 
dat een langetermijn hervorming 
slaagt dan mogelijk was bij de 
‘draaideur’ van regeringen die we 
in de afgelopen tien jaar zagen.”

seung kwak

portfolio manager

Bij de Olympische Spelen in 1964 in Tokyo 
was te zien dat Japan was getransformeerd 
in een levendig land na de vernietigingen 
van de Tweede Wereldoorlog. Zullen 
de Olympische Spelen van 2020 een 
vergelijkbaar effect hebben? Sommigen 
noemen de Spelen nu al de “vierde pijler” 
van Abenomics*. Hoewel dat nog maar 
de vraag is, zijn er duidelijke tekenen dat 
Abenomics op schema ligt. 

Neem bijvoorbeeld de opleving van 
het toerisme in Japan.  In 2014 stelde 
de overheid een doel van 20 miljoen 
inkomende toeristen in 2020. Dat doel 

werd bereikt in 2016 - en is sindsdien 
verdubbeld tot 40 miljoen. De golf aan 
inkomende toeristen en hun koopwoede is 
een zegen voor consumptie.

Andere tekenen van vooruitgang 
omvatten hervormingen op het gebied 
van corporate governance en de 
arbeidsmarkt. De grote overwinning van 
Minister-President Abe in oktober lijkt erop 
te wijzen dat hij een duidelijk mandaat 
houdt voor hervormingen. Eensgezinde 
inspanningen van beleidsmakers zouden 
op enig moment moeten leiden tot 
een hogere inflatie. Verbeteringen in 

Het besluit van de regering om de visaregels voor bezoekers te vereenvoudigen, met name voor Aziatische 
toeristen, heeft gezorgd voor een opleving van het toerisme 
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Wereldwijde groei laat een verbetering zien, maar markten kunnen onzekerheden en mogelijke schok-
ken onderschatten

Houd bij de allocatie van core bond portfolios rekening met 
een mogelijk hogere volatiliteitt

Wat is de Portfolio Strategy Group?
Het fixed income team van 
Capital Group heeft een Portfolio 
Strategy Group (PSG) gevormd 
die regelmatig bijeenkomt voor 
diepgaande gesprekken over het 
macro-economische klimaat en fixed 
income markten. De meest recente 
inzichten van de fixed-income 
groep worden weergegeven in de 
getoonde wijzers die richtlijnen 
bieden voor onze portfoliomanagers 
bij het bouwen van onze fixed 
incomet portefeuilles. 

Gezien de huidige macro-economische en marktomstandigheden is een waarschuwing op zijn plaats 

Treasury Inflation-Protected Securities 
(TIPS). Daarnaast zijn de waarderingen 
van TIPS aantrekkelijk ten opzichte van     
toekomstige inflatie. 

Credit: Hoge creditwaarderingen wijzen op 
behoedzaamheid, gezien de stabiele tot 
afnemende fundamentele waarden. Hoewel 
de fixed income groep geen wezenlijke 
stijging verwacht aan wanbetalingen 
van bedrijven met een lagere rating, is 

Duration: Het Portfolio Strategy Group van 
Capital blijft geloven in een “langdurig 
laag” thesis ten aanzien van toekomstige 
renteniveaus. Een gematigde wereldwijde 
groei en inflatie, evenals een aantrekkelijke 
Amerikaanse rente in een internationale 
context zijn een paar factoren die 
bijdragen aan deze visie. Maar de huidige 
consensus verwachtingen voor het 
kortetermijn rentepad zijn conservatiever                            
dan de visie van PSG. 

Rentecurve: Hoewel de Amerikaanse 
Federal Reserve het monetaire beleid 
zal verkrappen, blijven centrale banken 
genegen om de economische groei te 
ondersteunen.  In dit klimaat verwacht 
de fixed income groep dat de rentecurve 
verder kan stijgen en dat langetermijn 
rentes iets meer kunnen stijgen dan de 
middellange termijn rentes.  

Inflatie: In het licht van de visie van de fixed 
income groep dat inflatie gematigd zal 
stijgen, met name in de VS, stelt de groep 
voor een positie te overwegen in 

OVERONDEROVERONDEROVERONDEROVERONDER

LONGSHORTSTEILVLAKLONGSHORT

Niet-US FXNiet-VS obligaties
Hypotheekgedekte

effectenKrediet

TIPSCurveVS rente

Deze informatie is bedoeld om zaken 
onder de aandacht te brengen en niet om 
allesomvattend te zijn of om advies te geven. 
Deze informatie wordt uitsluitend voor 
informatieve doeleinden verstrekt en is geen 
aanbieding, noch een uitnodiging om een 
aanbieding te doen, noch een aanbeveling om 
enig effect of instrument dat in dit document 
wordt genoemd aan te kopen of te verkopen.
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Big picture Amerikaanse aandelen Europese aandelen Emerging markets Wereldwijde obligaties

Thema's Marktniveaus vragen om balans       
en flexibiliteit.

De Amerikaanse economie is sterk 
maar de markten zijn relatief        
hoog geprijsd.

Er is ruimte om in te spelen op 
markten buiten de VS.

Maak gebruik van diverse kansen 
om inkomen te genereren en sterke 
mogelijkheden tot diversificatie. 

Het is wellicht tijd de risico’s in core 
obligatie portefeuilles te verlagen. 

Belangrijke 
conclusies

De wereldwijde expansie wint 
momentum nu er de VS verder 
vooruitstreeft en de omstandigheden 
in Europa verbeteren. De lage 
rentes en milde inflatie in de wereld 
dragen verder bij aan een gunstig 
economisch klimaat. Maar door een 
al meerdere jaren aanhoudende 
volatiliteit, ontstaat er een steeds 
passievere houding.

Optimisme bij consumenten 
en stijgende lonen hebben de 
Amerikaanse economie nog sterker 
gemaakt. Waarderingen staan 
al jaren op hun hoogste punt in 
een aantal vermogensklassen. 
Maar als we verder kijken dan de 
marktgemiddelden zien we kans voor 
selectieve beleggers.

Na het voorbijstreven van de 
Amerikaanse aandelenmarkten 
in 2017, blijven Europese 
markten relatief aantrekkelijke 
waarderingen bieden in 
specifieke gebieden. Verbeterde 
economische omstandigheden, 
een zwakkere Amerikaanse dollar 
en stijgende winstgroei dragen 
allemaal bij aan een bemoedigend 
vooruitzicht om te beleggen in                                         
niet-Amerikaanse markten.

Een zich uitbreidende wereldwijde 
economie die valuta's en een 
robuuste vraag naar technologie 
gerelateerde componenten 
versterkt, voorspelt veel goeds 
voor opkomende markten. Meer 
volwassen markten leiden tot een 
lagere volatiliteit in aandelen.

Fixed-income activa zijn relatief 
duur in meerdere sectoren en 
weerspiegelen verwachtingen dat 
financiële omstandigheden steun 
blijven verlenen. Zelfs als ze het 
monetaire beleid verkrappen, blijven 
centrale banken genegen om de 
economische groei te ondersteunen. 
Met een gedempte inflatie en een 
bescheiden groei verwachten wij dat 
de Fed een geleidelijke benadering 
zal hanteren.

Mogelijke 
implicaties 
voor 
beleggingen

In deze fase van de cyclus moeten 
portefeuilles goed gediversifieerd 
zijn met de flexibiliteit om over te 
stappen op specifieke gebieden die 
beleggingskansen bieden 

Houd een positie aan in Amerikaanse 
aandelen, maar wees selectief en 
overweeg een grotere weging aan 
internationale aandelen.

Zoek naar een zinvolle blootstelling 
in de verbeterde gezondheidssector 
in Europa.

Krijg toegang tot de stijgende 
consumentenkoopkracht in 
opkomende markten en overweeg 
een bescheiden positie in obligaties.

Zorg ervoor dat de 
obligatieportefeuille breed gespreid 
is en niet te veel risico bevat. Beleg 
selectief in schuldpapier. Wees niet 
bang om wat duration te hebben. 



Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De uitlatingen die worden toegeschreven aan een persoon geven de opinies weer van die persoon per de publicatiedatum en zijn niet noodzakelijkerwijs 
representatief voor de opvattingen van Capital Group of zijn dochtermaatschappijen. De communicatie is slechts bedoeld om zaken onder de aandacht te brengen en niet om allesomvattend te zijn of om advies te geven. Deze 
informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en is geen aanbieding, noch een uitnodiging om een aanbieding te doen, noch een aanbeveling om enig aandeel of instrument dat in dit document wordt 
genoemd aan te kopen of te verkopen.

 
Risicofactoren waarmee u rekening dient te houden voordat u gaat beleggen:
• Dit materiaal is niet bedoeld om beleggingsadvies te verstrekken of om te worden opgevat als persoonlijke aanbeveling.
• De waarde van aandelen en de daaruit voorkomende inkomsten kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk kwijtraakt.
• Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten.
• Als de waarde van de valuta waarin u belegt, stijgt ten opzichte van de valuta van de onderliggende belegging van het fonds, daalt de waarde van uw belegging.

•  Afhankelijk van de strategie, kunnen er risico’s verbonden zijn aan het beleggen in opkomende markten en/of hoogrentende effecten. Opkomende markten zijn volatiel en kunnen te lijden hebben onder liquiditeitsproblemen.

Deze documentatie is uitgegeven door Capital International Limited (met vergunning van, en onder toezicht van, de Britse Financial Conduct Authority), een dochteronderneming van de Capital Group Companies, Inc. (Capital 
Group), waarvan het Nederlandse filiaal onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze documentatie is bestemd voor professionele beleggers, en particuliere beleggers dienen hier geen beslissingen 
op te baseren. Hoewel Capital Group redelijke inspanningen levert om informatie te betrekken van bronnen waarvan zij meent dat zij betrouwbaar zijn, staat Capital Group niet in voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of 
volledigheid van de informatie. Deze documentatie pretendeert niet volledig te zijn en behelst geen beleggings-, fiscaal of ander advies. © 2017 Capital Group. Alle rechten voorbehouden. CR-316343 STR  NL


