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Werden de ﬁnanciële markten in de laatste
maanden van 2016 gekenmerkt door overdreven optimisme in reactie op de Amerikaanse presidentiële verkiezingen, in de
eerste helft van 2017 is deze stemming
geleidelijk omgeslagen om uiteindelijk op
veel gebieden (waaronder de dollar, de olieprijs en de lange rente) tekenen te vertonen
van overdreven pessimisme. Voor de tweede helft van 2017 gaan wij ervan uit dat het
heersende pessimisme zal plaatsmaken
voor meer realisme, waardoor de meeste
aandelenmarkten per saldo nog licht
kunnen stijgen, maar waarschijnlijk beperkte verliezen worden geleden in de obligatiemarkten als gevolg van een licht stijgende
lange rente. Wij blijven daarom onveranderd positief gestemd over de te behalen
rendementen op aandelen in 2017, die naar
alle waarschijnlijkheid net als in 2016
gunstig zullen afsteken ten opzichte van de
rendementen op obligaties.
Eén van de belangrijkste tekenen van het
overdreven optimisme in reactie op de
verrassende uitslag van de Amerikaanse
presidentiële verkiezingen was de kracht
van de Amerikaanse dollar in de laatste
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maanden van 2016. De eurodollarkoers
bereikte rond het jaareinde een dieptepunt
van rond de 1,04 (zie graﬁek 1). In de eerste
helft van 2017 sloeg de stemming volledig
om en wist de eurodollarkoers te herstellen
tot rond de 1,14. Het herstel werd enerzijds
ingegeven door toenemende teleurstelling
over de wat de nieuwe Amerikaanse president tot stand wist te brengen en anderzijds
over groeiend optimisme over de economische en politieke vooruitzichten van de
eurozone, waarbij de verrassende verkiezing van Macron en het verbluffende succes
van zijn nieuwe politieke partij essentieel
waren. Inmiddels lijkt er echter al weer
sprake van overdreven optimisme met
betrekking tot de euro. Meer realisme over
de mogelijkheden van respectievelijk de
Amerikaanse en de Europese centrale bank
op monetair gebied zou tot gevolg moeten
hebben dat de eurodollarkoers in de tweede helft van het jaar weer meer zwakte
vertoont. In onze vorige publicatie wezen
wij er al op dat de vooruitzichten voor de
dollar minder duidelijk waren geworden
waardoor wij zowel in de obligatie- als in de
aandelenportefeuilles de dollarrisico’s
hadden teruggebracht. Ook in het tweede

kwartaal verkochten wij aandelenbeleggingen in de VS ten gunste van beleggingen in
Europa en de opkomende markten. De
verliezen op dollarbeleggingen werden hierdoor beperkt, maar de grote stijging van de
euro ten opzichte van de dollar (bijna 8% in
de eerste helft van 2017) drukte uiteraard
wel de beleggingsresultaten uitgedrukt in
euro’s.
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Een ander gebied waarop de stemming sterk
omsloeg in de eerste helft van 2017 was de
energiemarkt. Eind 2016 leidden productiebeperkingen van de OPEC nog tot optimisme
over de olieprijs, waarbij de prijs van een vat
Brent olie rond het jaareinde een hoogtepunt
wist te bereiken van rond de 57 dollar (zie
graﬁek 2). In de eerste helft van 2017 viel de
olieprijs door diverse factoren verrassend ver
terug (meer dan 10 dollar), terwijl het verlies
uitgedrukt in euro’s natuurlijk nog veel groter
was. Hoewel de langetermijnvooruitzichten
voor de olieprijs twijfelachtig blijven, lijken
beleggers momenteel dermate sterk gepositioneerd voor een verdere daling van de olieprijs dat in de tweede helft van het jaar eerder
een zeker herstel valt te verwachten. De energiesector was veruit de slechtst presterende
sector in de aandelenmarkten in de eerste
helft van het jaar, maar ook hier zouden wij in
de tweede helft van het jaar betere prestaties
verwachten.
De obligatiemarkten vormden het derde
gebied waarop sprake was van een grote
stemmingsomslag. Het best kwam dit naar
voren in de grootste obligatiemarkt, die
van de Amerikaanse staatsobligaties. Eind

2016 steeg de Amerikaanse lange rente nog
explosief, waarbij de 10-jaars rente meer dan
een vol procentpunt steeg van circa 1,6%
naar circa 2,6% (zie graﬁek 3). Afnemend
optimisme over vooral Trump’s belastingplannen en vrij zwakke inﬂatiecijfers hadden
tot gevolg dat de lange rente in het tweede
kwartaal weer wegzakte tot rond de 2,2%.
Ook hier lijkt inmiddels sprake van overdreven pessimisme en lijken te veel beleggers
gepositioneerd voor verdere rentedalingen.
Hoewel de inﬂatieontwikkeling wereldwijd
blijft tegenvallen, vooral door de veroudering van de bevolking en de bestaande hoge
schuldenbergen, heeft de Amerikaanse
economie het tijdperk van deﬂatie verlaten
en nemen de inﬂationaire krachten toe, waardoor de economie zich lijkt te bevinden in
een periode van ‘reﬂatie’. Binnen deze langetermijntrend zou het passen dat de lange
rente in de tweede helft van dit jaar weer
stijgt, niet alleen in de VS. Voor de aandelenmarkten zou dat moeten resulteren in enig
herstel in de koersen van meer cyclische
aandelen en in de koers van de aandelen van
banken, die in de eerste helft van 2017 veelal achterbleven nadat zij buitengewoon goed
hadden gepresteerd in de laatste maanden
van 2016.
De sterke stemmingswisselingen van het
afgelopen jaar veranderen niets aan de
belangrijkste langetermijntrends. Wij zijn
nog steeds van mening dat de bullmarkt in
aandelen voorlopig nog niet voorbij is. De
bullmarkt wordt ondersteund door een breed
aantrekkende wereldeconomie die leidt tot
versnellende winstgroei voor het bedrijfsleven. Hoewel de waarderingen in de meeste
aandelenmarkten aan de hoge kant zijn is
een verdere stijging van de aandelenkoersen mogelijk door de stijgende winsten per
aandeel. De tweede belangrijke pijler onder
de bullmarkt in aandelen is de nog steeds
overvloedige liquiditeit die niet snel zal opdrogen daar de belangrijkste centrale banken
zeer terughoudend zijn in het verkrappen van
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het monetair beleid, daarbij aangemoedigd
door vooralsnog zwakke inﬂatieontwikkelingen. Ten opzichte van de aandelenmarkten
bieden de obligatiemarkten een zeer beperkt
potentieel. De rente en de risicopremies zijn
reeds gedaald tot historisch lage niveaus
zodat koerswinsten beperkt zullen zijn, terwijl
de lopende rente veelal ook weinig oplevert.
Met het voortgaande herstel van de wereldeconomie neemt het risico op rentestijgingen
(en koersverliezen) toe. Om deze risico’s te
beheersen is diversiﬁcatie binnen de obligatieportefeuilles van extra groot belang.
Binnen onze gemengde beheerportefeuilles
blijven wij zwaar inzetten op beleggingen in
aandelen, terwijl de beleggingen in obligaties
zoveel mogelijk worden beperkt. Door de
voortdurende onzekerheid over de politieke
koers van de VS zetten wij minder zwaar in op
de Amerikaanse markt dan in de afgelopen
jaren en zijn de beleggingen in andere regio’s
(Europa, Japan, opkomende markten) uitgebreid. Ook qua sectoren voeren wij een meer
sectorneutraal beleid dan in het verleden, al
behouden wij nog steeds een voorkeur voor
de technologiesector boven sectoren die
meer afhankelijk zijn van overheid en politiek,
zoals nutsbedrijven en de ﬁnanciële sector.
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