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Wereldeconomie
Verenigde Staten – economie groeit 2%
dankzij consument
‘Trade wars are good and easy to win.’ Dat twitterde
Donald Trump op 2 maart 2018. Inmiddels zijn
we bijna twee jaar verder en de aanhoudende
Amerikaans-Chinese handelsvete drukt een steeds
negatiever stempel op de Amerikaanse industrie. De
ISM Manufacturing Index, een barometer voor de
activiteiten in de industriesector en samengesteld op
basis van nieuwe orders, voorraden, productieomvang,
leveranties en werkgelegenheid, is afgebrokkeld tot
onder de 50. Dat is de kritische grens waar groei van
industriële activiteiten overgaat in krimp.

Amerikaanse inkoopmanagers in de industrie, die voor
de ISM Manufacturing Index worden bevraagd, denken
duidelijk anders over het positieve karakter van de
handelsoorlog en een snelle overwinning.

Of bedrijven weer investeren
hangt af van de handelsoorlog

Het lage economisch vertrouwen van Amerikaanse
ondernemers uit zich in hun investeringsbereidheid. Op
jaarbasis daalden de investeringen in het derde kwartaal
van 2019 zelfs met 3% en de vooruitzichten voor komend
jaar wijzen op verdere afname. Dat is logisch, want wie
neemt het risico om flink te investeren als het toekomstige
handelsspeelveld met onzekerheid omgeven is?
Of de bedrijfsinvesteringen in 2020 een inhaalslag
maken, hangt in belangrijke mate af van het verloop
van het handelsconflict. Een oplossing – of zicht
daarop – geeft ondernemers weer vertrouwen en
kan de Amerikaanse economische groei van zuurstof
voorzien. Voorlopig blijven wij afwachtend.
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Consument als sterkhouder

Gelukkig fungeert de consument als dé sterkhouder
voor de Amerikaanse economie. Dankzij de
aanhoudend sterke arbeidsmarkt met meer banen
en een loongroei van rond de 3%, de lage inflatie
en rente en de florerende beurzen groeien de
consumptieve bestedingen. Ook volgend jaar zou dat
het geval moeten zijn, maar met ietwat verminderde
stuwkracht. De arbeidsmarkt blijft weliswaar groeien,
maar in een lager tempo.
Naast de industrie en de consument is de diensten
sector van groot belang voor de Amerikaanse
economie. Die maakt meer dan 80% van het
economische plaatje uit en is meer gericht op het
binnenland. Daardoor heeft de dienstensector minder
last van de internationale handelsspanningen dan de
industrie en blijft die zich degelijk ontwikkelen.
Monetair beleid Fed

De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve
(Fed) verlaagde in 2019 driemaal de beleidsrente
om de economische groei aan de gang te houden.
Wij voorzien in ons economisch scenario voor 2020
geen grote aanpassingen van het monetaire beleid
door de Fed. Als de economie zich ontwikkelt volgens
onze verwachtingen, voorzien wij geen bijkomende
renteverlagingen de komende maanden. Voorlopig
hebben de beleidsmakers al een adempauze ingelast.

Wij gaan uit van een groei van de Amerikaanse
economie in 2020 van ongeveer 2%. Dat is ook het
niveau dat we structureel mogen verwachten voor de
langere termijn.
Verkiezingen

Beleggers zullen met argusogen de Amerikaanse
verkiezingen in 2020 volgen. De uitslag is onvoor
spelbaar en zal vooral de economie vanaf 2021
beïnvloeden. Mocht Donald Trump een tweede
ambtstermijn bemachtigen dan is het voortbestaan
van de belastingverlagingen uit 2018 verzekerd. Dat is
positief voor het bedrijfsleven. Maar het is afwachten
of Trump het protectionistische gaspedaal niet nog
verder intrapt, waar een deel van de Amerikaanse
ondernemingen last van heeft.
Bij de Democraten is het eerst de vraag met
welke kandidaat zij de verkiezingen in gaan en hoe
‘radicaal’ die is. Veel Democraten willen Trumps
belastingverlaging in meer of mindere mate
terugschroeven. Ook pleiten zij voor opnieuw meer
regulering in met name de sectoren technologie,
financiële dienstverlening, gezondheidszorg en
energiewinning.
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Beleggers volgen
met argusogen
de Amerikaanse
verkiezingen

Europa – niet rekenen op meer dan 1%
economische groei
De groei van de Europese economie in 2020 is in belangrijke mate afhankelijk van ontwikkelingen in de politieke
dossiers ‘handelsoorlog Amerika-China’ en ‘Brexit’. De
Duitse industrie, die samen met de Duitse economie
van groot belang is voor de Europese (export)economie,
kreunt onder de handelsspanningen. Die werken vertraging van de Chinese economische groei in de hand, wat
nadelig is voor de Europese export naar China.

Daarmee wil hij de negatieve economische impact
van de Brexit tegengaan.
De Brexit blijft ook in 2020 nog boven de Europese
markt hangen. De deal die momenteel op tafel ligt, en
die bij een Conservatieve overwinning een grotere
kans maakt om door het Lagerhuis te komen, gaat
enkel over de boedelscheiding. Hoe de (handels)
relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd
Koninkrijk er uiteindelijk uit gaat zien, is stof voor
verdere discussie met 31 december 2020 als deadline.

Maar net als in de Verenigde Staten is het ook in
Europa de consument en de dienstensector die
soelaas bieden. De consument houdt met zijn
bestedingen de economische groei enigszins op peil.
Echter bij een aanhoudende druk op de wereldhandel
kan de werkgelegenheid in Europa meer in het nauw
komen, dat remt consumptiegroei dan weer. Vanuit
dit perspectief is Europa momenteel kwetsbaarder
dan de VS.
Brexit

Hoe de Brexit afloopt hangt grotendeels af van de
uitslag van Britse verkiezingen op 12 december
2019. Voor beleggers is een overwinning van de
Conservatieven een positieve zaak. Die partij voert
traditioneel een bedrijfsvriendelijker beleid dan
Labour. Daarnaast stelt Boris Johnson een fiscaal
stimuleringspakket van ongeveer 1% van het
brutobinnenlandsproduct (BBP) in het vooruitzicht.
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AmerikaansChinese
handelsoorlog en
Brexit bepalen
Europese
economie

ECB

China – groei vertraagt naar 5,5% tot 6,0%

Het monetaire beleid van de Europese centrale
bank (ECB) blijft ondertussen zeer ruim. Als de
inflatie zich tegen de tweede helft van 2020 niet
beweegt richting de doelstelling van (bijna) 2%,
dan sluiten wij een nieuwe renteverlaging niet uit.
Verdere uitbreiding van het opkoopprogramma
voor obligaties ligt (politiek) veel gevoeliger dan
een renteverlaging. Noordelijk Europa ziet het nut
van nóg lagere obligatierentes niet in. Integendeel,
de pensioensector bijvoorbeeld dreigt nu al in de
problemen te komen. Deze landen vrezen bovendien
dat het opkoopprogramma de druk van de ketel haalt
om in zuidelijk Europa structurele hervormingen door
te voeren.

De vertraging van de Chinese economische groei tot
net onder de 6% op jaarbasis is niet uitsluitend te wijten
aan de handelsoorlog. Zo namen beleidsmakers vanaf
2018 maatregelen om de krediet-groei te temperen en
dat ontnam de Chinese economie enige zuurstof om
te groeien.

Zonder grote schokken in de politieke dossiers
haalt de eurozone in 2020 een economische groei
van 1%. Op veel méér hoeven we niet te rekenen.
Daarvoor zouden meer stimulerende impulsen vanuit
overheidsbegrotingen nodig zijn. Iets wat niet staat
te gebeuren, zo blijkt uit de begrotingsplannen die
de verschillende Europese landen indienden bij de
Europese Commissie.

Het is niet uitgesloten dat de
ECB de rente verder verlaagt

De (her)ingevoerde maatregelen om de economie te
stimuleren zoals rente- en belastingverlaging hebben
vooralsnog weinig effect. Ze zijn dan ook minder massaal dan eerdere ingrepen zoals in de periode 2015-16.
Die bestreden toen de Chinese (en wereldwijde) economische groeivertraging met massale investeringen
in infrastructuur, de woningmarkt en staatsbedrijven.
Maar ze leidden eveneens tot een toename van schuld.
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Dit keer gaan de beleidsmakers in Beijing gerichter
te werk. Onder meer door beperkt renteverlagingen
door te voeren en de Chinese consument en bedrijven
met belastingverlaging van fiscale prikkels te voorzien.
Het positieve effect hiervan sijpelt veel geleidelijker en
minder krachtig door in de economie. Wij mikken voor
2020 op een groei van de Chinese economie van 5,5%
tot 6,0%.

Nog weinig effect van
stimuleringsmaatregelen
voor Chinese economie

De beruchte handelsvete tussen China en de VS blijft
voor opkomende landen de grote onzekerheid.
Aziatische opkomende landen zijn hofleveranciers
van industriële halffabricaten aan China. Als de
Chinese economie minder draait dan merken zij
meteen de gevolgen.
Een herstel van de wereldhandel is een andere aanjager
van de economische groei in opkomende landen. Voor
het politieke onrustige Latijns-Amerika rekenen we op
groeiherstel na een zeer matig 2019. Wij verwachten
dat in Brazilië de hervormingen en strakke economische politiek van president Jaïr Bolsonaro in 2020
vruchten gaan afwerpen.

Opkomende landen – voorzichtig optimistisch
Voor opkomende landen in de Aziatische regio voorzien
we in 2020 een gemiddelde groei van rond de 5%.
In veel landen versoepelen centrale banken hun geldbeleid en regeringen verruimen hun begrotingsbeleid
of voeren hervormingen door. Die stimuleringsgolven
ondersteunen de economische groei in 2020.
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Beleggingscategorieën
Aandelen – een voorzichtige positionering

Geen hoge waarderingen

Toch kunnen we de waardering van Amerikaanse
aandelen niet bestempelen als van ‘bubbelniveau’.
Ter vergelijking: het langjarig gemiddelde voor de
Amerikaanse KW is tussen de 15 en 16. Dit gemiddelde
(sinds begin jaren 90) omvat echter ook periodes
van veel hogere rentes, wat hogere rentelasten
voor ondernemingen betekende. Daarnaast hadden
beleggers door die hogere rente nog een alternatieve
rendementsbron, namelijk obligaties en spaargeld.
Die alternatieven zijn vandaag de dag fors minder
aantrekkelijk.

De waarderingen van aandelen zijn niet overdreven
hoog. Op basis van de verwachte winsten eind 2020
noteert het gemiddelde Europese aandeel een koerswinstverhouding (KW) van 14. In opkomende landen
haalt de KW de 12 niet.

De hogere rentelasten en aantrekkelijke alternatieven
oefenen neerwaartse druk uit op de waardering (KW)
van aandelen. Andersom betekent een lage rente een
hogere KW. Dat is ook in 2020 het geval.

Het verloop van de Chinees-Amerikaanse handels
oorlog houdt ook in 2020 de gemoederen van
aandelenbeleggers bezig. De vete kan tot tussentijdse
volatiliteit op de beurzen leiden. De aanhoudend lage
rente biedt echter steun aan de aandelenmarkten. In
Europa bedraagt het gemiddelde brutodividend 3,6%
en dat is aantrekkelijk tegenover het renteniveau dat in
veel Europese landen rond of onder nul bivakkeert.

Alleen in de Verenigde Staten is de KW met 18 aan
de hoge kant. Hier laat zich onder meer het grotere
belang van de technologiesector voelen. Grote
technologiebedrijven krijgen van beleggers vaak een
hoge waardering omdat ze rekenen op aanhoudende
(winst)groei.

Divergentie tussen beurs en economie

De combinatie van onze economische verwachtingen,
de lage rente en een aanvaardbare waardering,
pleiten voor een forse investering in aandelen.
Toch hebben we de afgelopen maanden wat winst
genomen. Ons aandelenbelang in een gespreide
portefeuille is net onder het gemiddelde gewicht op
de langere termijn.
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Waardering
Amerikaanse
aandelen niet van
bubbelniveau

Een belangrijke reden voor onze iets voorzichtigere
positionering in aandelen, vooral voor aandelen uit
Europa en opkomende markten, is de divergentie
tussen de beurzen en de reële economie. Die laatste
verliest sinds enige tijd momentum. Voor 2020
verwachten we weliswaar geen forse inzinking van de
economie, maar om de bedrijfswinsten te realiseren
die analisten verwachten, is méér nodig. Zowel voor
de VS als Europa gaan beleggers momenteel uit van
9% à 10% hogere winstcijfers. Of we dat halen in
de huidige economische omgeving is twijfelachtig.
Hierdoor zijn neerwaartse bijstellingen van de
winstverwachtingen, met mogelijks negatieve impact
op aandelenkoersen, een reële mogelijkheid.
Eventuele signalen dat onze verwachtingen voor
de economische groei te voorzichtig zijn en/of méér
duidelijkheid over welke kant de internationale
handelsspanningen opgaan, kunnen vanzelfsprekend
aanleidingen zijn om onze aandelenpositionering te
heroverwegen.

Toch wil dat niet zeggen dat de obligatierente in 2020
niet omhoog kan. Dat is zelfs ons centrale scenario.
Door de tussentijdse volatiliteit heen voorzien we dat
de obligatierente in de eurozone gematigd oploopt.
Het huidige niveau prijst immers zeer veel pessimisme
in voor de economische groei.

Staatsobligaties – kiezen voor kortlopende
obligaties

Om in het segment van de kwalitatieve goede
staatsobligaties (investment grade) een positief
rendement op te pikken, moeten we buiten de
eurozone kijken. Onze positie in Amerikaans
staatspapier houden we aan. We voorzien op dit
moment niet dat de Amerikaanse langetermijnrente
fors zal oplopen.

Matige groei, aanhoudend lage inflatie en een ruim
monetair beleid (inclusief een heropstart van het
aankoopprogramma van obligaties door de ECB): de
cocktail die de afgelopen jaren zowel op de korte als
de lange termijn tot een lage rente leidde is verre van
uitgewerkt.

In ons beleggingsbeleid kiezen we in de eurozone per
saldo voor kortlopende staatsobligaties. Die zijn wat
betreft koers minder gevoelig voor oplopende rentes.

We houden vast aan
Amerikaanse staatsobligaties
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Bedrijfsobligaties (investment grade) –
vasthouden aan posities
In het obligatiedeel van een beleggingsportefeuille
moet steeds de strategische keuze worden gemaakt
tussen staatsleningen en kwalitatieve goede bedrijfsobligaties. Bedrijfsobligaties zijn interessant als het
verwachte rendement voldoende compensatie biedt
voor het specifieke bedrijfsrisico.

Bedrijfsobligaties
aantrekkelijker
dan staatsobligaties

De vergoeding die bedrijfsobligaties bieden bovenop
(Duitse) staatsleningen is momenteel rond het langjarig
gemiddelde. De verwachte economische groeicijfers
suggereren bovendien geen grote betalingsmoeilijkheden bij bedrijven. Daarnaast ondersteunt de zoektocht
naar rendement door beleggers de vraag naar bedrijfspapier. Voorlopig houden we dus vast aan onze positie
in bedrijfsobligaties voor het vastrentende deel van een
gespreide portefeuille.

Iedere dag dat we het extra rendement van bedrijfsobligaties tegenover staatsleningen meepikken, is mooi
meegenomen.

Bedrijfsobligaties (high yield) –
onvoldoende rendement
Hoogrentende bedrijfsobligaties profiteren al enkele
jaren van de zoektocht naar rendement door beleggers. De risico-opslagen zijn afgelopen jaar weer flink
gedaald. De ruimte voor een verdere daling in 2020
lijkt beperkt, omdat de wereldeconomie vertraagt.
Zeker als de economie onzekerder is, willen beleggers
toch wel een bepaald vergoedingsniveau bij dit soort
risicovollere ondernemingen. Met de lage rentestanden
zien we de kredietwaardigheid van risicovolle bedrijven
niet snel verslechteren. Maar we vinden het extra rendement op deze obligaties onvoldoende gezien de vaak
scherpe financiering van de betreffende bedrijven.

Obligaties opkomende landen – geen
ongunstige factoren
Traditioneel zijn een aantrekkende dollar en/of fors
hogere Amerikaans renteniveaus ongunstig voor obligaties uit opkomende markten (emerging market debt).
Wij voorzien geen van beide waardoor we posities
aanhouden in obligaties uit opkomende markten.
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Opkomende landen zijn vaak wel gevoelig voor het
internationale economische klimaat. Een klimaat dat
met de nodige onzekerheden is omgeven. Maar ons
centrale scenario gaat uit van matige groei van de
wereldeconomie zonder acuut recessiegevaar. Veel
opkomende landen konden de afgelopen maanden zelfs
hun beleidsrente verlagen. Dat illustreert hun verbeterde financieel-economische gezondheid.

Economische gezondheid
opkomende landen is verbeterd
Beursgenoteerd vastgoed – focus op
kwalitatief betere vastgoedfondsen
Beursgenoteerd vastgoed is een belegging die gevoelig is
voor het renteverloop en economische ontwikkelingen.
Vooral in de eurozone verwachten we dat de (lange)
rente weliswaar licht omhoog kan, maar in absolute zin
laag blijft. Dat maakt de huur- en dividendinkomsten
van vastgoed interessant. Een bijkomend voordeel is dat
deze inkomsten meelopen met de inflatie als die toch
hoger uitvalt dan verwacht. Een gematigde inflatie is voor
vastgoed geen bedreiging. Maar gegeven de waardering
van vastgoed, is onze opinie over vastgoed ‘neutraal’.

Grondstoffen – geen grondstoffen in
portefeuille
Grondstoffen bieden in een gespreide beleggingsportefeuille bescherming tegen (onverwachte) inflatie. Gegeven onze macro-economische visie met een lage inflatie
is een dergelijk scenario van onvoorziene stijging van
de inflatie echter onwaarschijnlijk. We hebben dan ook
geen grondstofposities in onze portefeuille.
Wat de oliemarkt betreft kijken we nog steeds naar
de aanbodzijde. De Amerikaanse schalie-olie-industrie produceert op volle kracht. Het is aan OPEC en
Rusland om de geldende productiebeperkingen te
handhaven. Wellicht gebeurt dat ook, zodat de olieprijs
een lichte, niet spectaculaire, stijging kan vertonen. De
wereldwijde macro-economische situatie met een matige economische groei laat geen forse prijstoename toe.
Een ongewisse spelbreker voor de oliemarkt kan de
Amerikaanse politiek zijn in het verkiezingsjaar 2020.
De weerstand tegen schalie-oliewinning wint aan
kracht bij de Democraten. Presidentskandidate
Elizabeth Warren wil deze productiewijze zelfs
uitbannen.
Geschreven naar de stand van zaken op 2 december 2019.
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Disclaimer

Overige informatie

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor
algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen
rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch,
financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de
informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele
actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt
aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

Van Lanschot NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te
’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met btw-identificatie
nummer NL.004 670632.B.01. Van Lanschot NV is als bank geregistreerd in het
Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB),
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot NV kan optreden als aanbieder
van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten
en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.

Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorg
vuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen
dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en
volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in
deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud
van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is
niet toegestaan de gegevens in de publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren,
in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Van Lanschot NV.

Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten
tot uw eigen kantoor van Van Lanschot NV, de afdeling Klachtenmanagement van het
hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
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