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Onze marktanalyse 
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Nu het ondernemers- en consumentenvertrouwen in de meeste belangrijke economieën 

toeneemt en er een lichte opwaartse druk is ontstaan op de prijzen, verwachten we dat de 

terugkeer naar gesynchroniseerde wereldwijde groei van dit jaar doorzet. De internationale 

handelsvolumes zijn weer op peil na een dip in het eerste halfjaar. We zien ook 

aanhoudende signalen van groei in de investeringsplannen van bedrijven – Standard & 

Poor’s voorspelt een stijging van 5,5% dit jaar, na vier jaar van achteruitgang. De situatie in 

de groeilanden blijft bemoedigend, ondanks de politieke risico’s en een verwachte 

groeivertraging in China. 
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Hoewel de deflatievrees verdwenen is nu de wereldeconomie versnelt, zien we geen 

tekenen van voortdurende prijsstijgingen. Globaal daalt de werkloosheid, maar ondanks de 

afname van de output gaps, is er nog geen significante opwaartse druk op de lonen. De 

recente onderliggende inflatiecijfers in de ontwikkelde landen voldeden niet aan de 

verwachtingen en de oliegerelateerde boost voor de belangrijkste prijzen zal verder 

afnemen. Dit geldt voor diverse groeilanden. 
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In die omgeving kunnen de centrale banken hun zeer geleidelijke verstrakking van het 

monetair beleid voortzetten. Zoals verwacht heeft de Amerikaanse Federal Reserve 

bevestigd dat ze binnenkort haar balans zal afslanken door aflopende obligaties slechts 

gedeeltelijk te herinvesteren. En er staan nog renteverhogingen op het programma. De 

toon van de ECB werd scherper, maar ze zal zich vermoedelijk beperken tot het 

verminderen van de activa-aankopen op middellange termijn. Uiteindelijk verwachten we 

de komende kwartalen weinig verandering in het zeer soepele monetaire beleid. 

 Welke impact heeft dit op de activaklassen? U vindt meer informatie binnenin. 

In overeenstemming met de toepasselijke 
reglementering delen we de lezer mee dat dit 
document is gekwalificeerd als een 
marketingdocument. 
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De eurozone en Japan op kop  

De eurozone en Japan blijven sterker groeien dan verwacht. Ze 

profiteren beide van ondergewaardeerde munten, een soepel 

monetair beleid en een gunstig begrotingsbeleid. Als gevolg 

daarvan is het ondernemersvertrouwen groot, de jobcreatie robuust 

en stijgt het vertrouwen van de consumenten.  

In de Verenigde Staten verwachten we een tijdelijke terugval van de 

groei veroorzaakt door het orkaanseizoen. Dit kan de groei in het 

derde kwartaal tot 0,6% kosten, wat de geraamde groei op 

jaarbasis terugbrengt naar 2,0% tegenover 3,1% in het tweede 

kwartaal. We verwachten binnenkort echter een groeistimulans als 

de heropbouw na de stormen op gang komt. 

Het Verenigd Koninkrijk blijft een vat vol tegenstrijdigheden. 

Enerzijds is de werkloosheid gezakt tot het laagste peil in 50 jaar 

(4,3%) en blijft het ondernemersvertrouwen relatief hoog. Anderzijds 

vertraagt de onzekerheid rond de brexit de directe 

investeringsplannen en bereiden veel bedrijven een verhuis van een 

gedeelte van hun activiteiten naar de Europese Unie (EU) voor. 

Maar de VS en het VK zijn geen kneusjes 

In onze vorige editie (Nog steeds halfvol), waarschuwden we voor 

het extrapoleren van de recente trends naar de toekomst – de 

beleggers waren te pessimistisch geworden over de Amerikaanse 

en Britse economie en te enthousiast over de eurozone. 

Ondertussen zien we inderdaad een verschuiving in de 

verwachtingen. De belastinghervorming, waar de beleggers al niet 

meer op hoopten, staat weer op de agenda in Washington. En de 

speech van Theresa May in september in Firenze opende de deur 

naar een meer constructieve dialoog met de EU-27 en een langere 

overgangsperiode, misschien zelfs een minder totale breuk met de 

EU. 

Politieke problemen vertroebelen de vooruitzichten 

Het optimisme na de verkiezingen van dit jaar in Nederland, 

Oostenrijk en Frankrijk heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe ronde 

van zelfreflectie. 

In Duitsland kwam de rechts-populistische partij Alternative für 

Deutschland als derde grootste partij uit de federale 

parlementsverkiezingen en de CDU/CSU (Christen-Democratische 

Unie/Christen-Sociale Unie) van Angela Merkel staat voor lange 

onderhandelingen om een werkbare driepartijencoalitie te vormen. 

In Spanje zal het machtsevenwicht tussen de staat en de regio’s 

grondig moeten worden herzien na het Catalaanse referendum. In 

Italië blijft de populistische anti-Europese Vijfsterrenbeweging het in 

de peilingen even goed doen als regerende democratische partij. 

De sterke groei zal het rendement van de aandelen steunen 

Hoewel politieke problemen de vooruitzichten voor de eurozone 

enige glans kunnen ontnemen, zal de groei waarschijnlijk hoger 

blijven dan de trend. En de VS zal in de komende kwartalen 

herstellen van de dip als gevolg van het orkaangeweld. 

Dit is een gunstige omgeving voor risicoactiva en vooral voor de 

aandelenmarkten. Uit studies blijkt dat aandelen uitstekend 

presteren in perioden van herstel en expansie, met het hoogste 

potentieel in de beginfasen van het herstel.  

In die context blijven we focussen op de markten die het beste 

scoren in ons VaMoS framework. We verkiezen aandelen boven 

vastrentende waarden, en vooral aandelen van de eurozone en 

Japan. De stijgings- en dalingsrisico’s die we hierboven hebben 

beschreven, kunnen de markten op korte termijn beïnvloeden. Ze 

zullen echter geen impact hebben op de fundamentele gegevens, 

die gunstig blijven voor aandelen.  

We mogen niet vergeten dat het vaak beter is te focussen op het 

grotere geheel dan zich te laten afleiden door geruchten. Zoals 

Warren Buffett schreef in de brief aan de aandeelhouders van 

Berkshire Hathaway in 2013: “Spelen worden gewonnen door 

spelers die op het spel focussen -  niet door diegenen die enkel 

maar naar het scorebord kijken” Warren Buffett, 28 februari 2014. 
  

De voorbije kwartalen is de output van de wereldeconomie sterk 

verbeterd, maar we zien weinig inflatiedruk. Die combinatie 

houdt momenteel stand, met enkele regionale verschillen. De 

omgeving blijft gunstig voor risicoactiva, hoewel de hoge 

waarderingen het potentiële rendement beperken. 

HET GROTERE PLAATJE 
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VA MO S 

Samenvatting 

Hier stellen we onze VaMoS beleggingsbenadering voor. Ze combineert signalen op het gebied van economie, waardering, 
momentum en sentiment die ons helpen om onze visie op de diverse activaklassen voor de komende periode te verfijnen. De 
onderstaande signalen geven de laatste conclusies van ons Global Investment Committee weer. Zo moet u ze interpreteren: 

 
Laatste keuze  Neutraal  Eerste keuze  Upgrades in het groen, downgrades in het rood 
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USD Wereldwijd VA MO S 
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EUR/USD 
 

GBP/USD 
 

USD/JPY  

EUR/CHF  

USD/CNY  

Groeilanden t.o.v. 
USD  
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Bron: SG Private Banking, vrijdag 20 oktober 
2017 15:26:26, * Duration: short = 3-5 jaar, 
medium = 5-7 jaar, long = 7-10 jaar; HY = High 
Yield 
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In het kort 

AA
N
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Verenigde 
Staten  

We geven de voorkeur aan cyclische sectoren die van een sterkere wereldhandel en hogere investeringsuitgaven kunnen profiteren, 

zoals IT of Industrie (ondanks de hoge waarderingen). De financiële sector zal eveneens van de solide binnenlandse vraag en de 

stijgende rendementen profiteren. 

Europa 
De wereldwijde economische expansie en de zwakkere munten zullen de winstgroei blijven stimuleren. We vermijden echter Britse 

aandelen.  

Eurozone 
Cyclische sectoren (IT, Industrie) en de financiële sector zullen het meest profiteren van het wereldwijd economisch herstel en de 

stijgende rente. 

VK 
Vanwege de brexit-onderhandelingen zijn we voorzichtig met Britse aandelen, hoewel het zwakke pond de schade in de komende 

maanden kan beperken.  

Zwitser-
land 

Zwitserse multinationals zullen blijven profiteren van het sterke ondernemersvertrouwen, het uiterst soepele monetaire beleid en de 

zwakkere frank. We verwachten een EPS-groei van 8% dit jaar en 11,7% volgend jaar na twee jaar van achteruitgang. 

Japan 
De solide binnen- en buitenlandse vraag zal de bedrijfswinsten een boost geven en de waarderingen blijven aantrekkelijk. De corporate 

governance-hervormingen en de gezonde fundamentele bedrijfsdata zullen een bijkomende steun zijn voor de Japanse aandelen. 

Groei-
landen 

De positieve impact van de forse stijging van de grondstoffenprijzen op de producenten is uitgewerkt en dat weegt op markten met een 

sterke blootstelling aan energie en grondstoffen – vooral grondstoffenexporteurs zoals Brazilië en Rusland. 
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Overheids-
obligaties 

In de eurozone kunnen solide groeivooruitzichten en een mogelijke wijziging van het ECB-beleid de rendementen van de kernlanden 

iets hoger sturen. We blijven defensief voor Amerikaans staatspapier met een voorkeur voor korte looptijden. 

Duration** We verkiezen het korte uiteinde omdat de rente kan versteilen of stijgen. 

Inflatiegelinkt
e obligaties Ondanks de tot nog toe beperkte inflatie blijven we constructief voor dit segment. 

Investment 
Grade 

De activa-aankopen van de centrale banken en de jacht op rendement hebben de spreads uitzonderlijk verstrakt. We verkiezen nog 

steeds financiële en hybride bedrijfsobligaties. 

High Yield 
Vanwege de betere fundamentele bedrijfsgegevens in Europa geven we de voorkeur aan HY in EUR boven in dollar genoteerde 

uitgiften van Amerikaanse emittenten. 

Obligaties 
van de 
groeilanden 
(iEUR en 
USD) 

We geven de voorkeur aan high-yield-emittenten die worden gesteund door het aanhoudend herstel en een robuust kredietprofiel 

hebben. 

 

M
U

N
TE

N
 

EUR/USD 
Op middellange termijn blijven we optimistisch en we verwachten nog steeds een  EUR/USD van ongeveer 1,20 binnen 6 maanden en 

1,25 binnen een jaar. 

GBP/USD Gezien de geruchten over een langere overgangsperiode voor de brexit hebben we ons doel op 6 en 12 maanden naar 1,28 gebracht. 

EUR/GBP De sterke groei in de eurozone en brexit-gerelateerde risico’s in het VK zullen het GBP onder druk blijven zetten. 

USD/JPY 
Als de rendementskloof met de VS verbreedt, kan de yen verzwakken. De economische stimuleringsmaatregelen van de Bank of Japan 

kunnen de yen echter steunen. We verwachten een USD/JPY van ongeveer 115 binnen zes en twaalf maanden. 

EUR/CHF  
De afnemende politieke en economische risico’s en de verstrakking van het beleid door de ECB sturen de Zwitserse frank geleidelijk 

lager. 

Groei-
landen 

De valuta van de groeilanden bieden nog steeds een aantrekkelijk rendement, maar de sterkte van de dollar zal het stijgingspotentieel 

op korte termijn beperken. We raden aan om op zoek te gaan naar de goedkoopste munten – in het tweede halfjaar zullen 

ondergewaardeerde valuta waarschijnlijk herstellen tegenover de dollar . 
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Hedge-
fondsen 

Neutraal voor Long/Short Equity-fondsen; we verkiezen deep value-beheerders, Europa boven de VS en Long and Variable Bias-

fondsen boven marktneutraal. We zijn overwogen in Event-Driven-fondsen met een focus op Amerikaanse beheerders. 

Goud 
Door het groeiende optimisme en de verstrakking van de Fed maakte de goudprijs een achtbaanrit. Gezien zijn lage correlatie met 

andere activaklassen is goud nog steeds nuttig als diversificatie in de portefeuilles. We mikken nog steeds op $1,225 binnen 6 

maanden. 

Olie 
De vraag kan het aanbod dit jaar zelfs overtreffen als de productiebeperkingen worden gehandhaafd. Er zijn echter risico’s. Daardoor 

verwachten we een olieprijs rond $55 binnen een jaar. 

Bron: SG Private Banking, woensdag 6/09/ 2017, EM = groeimarkten, harde valuta = dollar & euro, *Relatieve inzichten uitgedrukt in lokale munt, ** Duration: short = 3-5 jaar, medium = 5-7 jaar, long = 7-10 jaar
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Centrale banken

Economische data zetten de toon 
• De Europese Centrale Bank (ECB) zal haar forward guidance waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar aanpassen als 

reactie op het sterkere economisch momentum, hoewel een sterke euro de inflatievooruitzichten tempert.
• De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) is begonnen met de afbouw van haar balans. We verwachten nog één

renteverhoging voor het jaareinde.
• De Bank of England liet onlangs verstaan dat ze de rente binnenkort mogelijk zal optrekken. Wij geloven dat niet, maar de

markt wel.
• Voorkeur voor korte looptijden en inflatiegelinkte obligaties.

De normalisering van het monetair beleid 
wordt voortgezet in de VS 

De ECB en de BoE zullen volgen 

De door de Fed geplande drie renteverhogingen 
in 2018 zullen in vraag worden gesteld als de 

inflatie hapert en de groei stilaan verzwakt.

De Bank of England treedt agressiever op om de 
snelgroeiende kredietgroei af te remmen en de 

inflatie in te perken.

• Het recente groeiherstel heeft de inflatie licht doen stijgen, maar we

mogen geen sterke stijging verwachten want de structurele

factoren blijven desinflatoir. De centrale banken gaan zeer

omzichtig tewerk omdat ze eerst hun zeer soepele beleid moeten

terugschroeven.

• Verkies korte looptijden. Na een woelige periode verwachten we

dat de rendementen van langlopende Amerikaanse obligaties

zullen stijgen, gesteund door de renteverhogingen van de Fed en

de iets hogere inflatie. Dat zou de rendementskloof

tussen Duitse en Amerikaanse obligaties

vergroten. Vanaf 2018 verwachten we echter

dat de kloof opnieuw verkleint gezien de

extreem lage rendementen van de

kernobligaties in de eurozone. In het

VK schommelt het rendement van

Brits staatspapier vanwege de

combinatie van tragere economische

groei en hoge inflatie. In de eurozone

bieden perifere obligaties een

aantrekkelijke carry, maar er is een

economische verbetering nodig voor

een verdere samendrukking van de

spreads. Globaal geven we nog steeds de

voorkeur aan korte looptijden en inflatiegelinkte

obligaties.

• Fed – meer renteverhogingen. De normalisatie zal worden

voortgezet - de zwakke inflatie was volgens ons van voorbijgaande

aard en het uiterst soepele monetaire beleid van de Fed sluit niet

meer aan bij de huidige en toekomstige economische

vooruitzichten. De centrale bank bouwt ook stilaan haar balans af

en zal de omvang van de ingrepen elke drie maanden vergroten.

Die combinatie kan de markten verstoren. De Fed zal de

verwachtingen van de markt onder controle moeten houden om

een paniekverloop van obligaties te voorkomen.

• Aanpassing van het beleid van de ECB. Met een

sterkere groei maar zwakke inflatie zal een toenemend aantal 

leden van het monetair beleidscomité stemmen voor het 

verminderen van de activa-aankopen vanaf begin 2018. Dit 

betekent dat het kwantitatieve versoepelingsprogramma tot na 

de december 2017 zou worden verlengd, in lijn met de 

verwachtingen van de markt.  Toch denken we dat een 

renteverhoging niet op de agenda staat, hoewel de centrale 

bank mogelijk technische aanpassingen zal aanbrengen 

aan het beleid om een geleidelijke normalisering 

voor te bereiden. De ECB zal echter geen 

acties ondernemen die de euro hoger 

kunnen sturen en we denken dat ze 

niet staat te springen om de 

depositorente op te trekken van het 

huidige niveau van -0,4%. 

• Bank of England – rente

verhogen of niet. De centrale bank 

liet onlangs verstaan dat ze de rente 

binnenkort mogelijk zal optrekken. Wij 

denken dat het nog te vroeg is - de 

groei vertraagt, de invloed van de 

devaluatie van het GBP vorig jaar op de 

inflatie verzwakt en de onzekerheid rond de brexit 

zal aanslepen. Toch schat de markt de kans dat de BoE de 

rente optrekt op 80%. Dat kan het GBP steunen op korte 

termijn maar kan de zwakte van de economie uiteindelijk nog 

accentueren. 

Bronnen: SGPB, Bloomberg, 05/10/2017. Prestaties uit het verleden mogen niet worden 

beschouwd als een indicatie van toekomstige prestaties. Beleggingen kunnen worden 

beïnvloed door marktschommelingen en de prijs en waarde ervan, evenals de opbrengst die ze 

genereren, kunnen zowel stijgen als dalen. Uw kapitaal is niet beschermd en het is mogelijk dat 

u de initieel geïnvesteerde bedragen niet terugkrijgt. 

De markten 
verwachten nu 

renteverhogingen in 
het VK en de VS voor 

het jaareinde 
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Overheidsobligaties

In stijgende lijn 
• We blijven defensief voor Amerikaanse staatsobligaties met een voorkeur voor korte looptijden.
• De sterkere groei en de waarschijnlijke wijziging van het beleid van de ECB kunnen de rendementen van de Europese

kernobligaties hoger sturen.
• Het rendement van Brits staatspapier zal waarschijnlijk zijwaarts evolueren omdat de opwaartse druk vanuit het buitenland

wordt getemperd door een zwakkere groei.
• Obligaties van de groeilanden bieden nog steeds een hoger rendement. We focussen op kortere looptijden dan de

benchmark als indekking tegen een stijging van de Amerikaanse obligatierendementen.

De rendementen van de kernobligaties zullen stijgen Obligaties van de groeilanden bieden 
opportuniteiten 

Solide groeivooruitzichten en een mogelijke wijziging 

van het ECB-beleid kunnen de rendementen van de 

kernlanden in de eurozone iets hoger sturen. 

In dollar en euro genoteerde obligaties van de 

groeilanden blijven een ‘sweet spot’ in de nabije 

toekomst. 

• Amerikaanse overheidsobligaties. In de zomer daalden de
langetermijnrendementen omdat de hoop op Trump-maatregelen
verdween en de zwakke inflatie op het marktsentiment woog. Ze zijn
sindsdien stilaan weer gestegen dankzij een positieve onderliggende
trend en een verdere verbetering van de arbeidsmarktgegevens. Elk
teken dat de beloofde belastinghervorming door het Congres zal
worden goedgekeurd begin 2018 kan ze nog hoger sturen en de
afbouw van de balans van de Fed zal de opwaartse druk op
rendementen op middellange en lange termijn versterken. We blijven
defensief voor Amerikaans staatspapier met een voorkeur
voor korte looptijden.

• Overheidsobligaties van de eurozone. Het
rendement van de Duitse overheidsobligaties
herstelde van het negatieve niveau in de
zomer van 2016, maar blijft laag als
gevolg van de obligatie-aankopen van de
ECB, hun status als veilige haven en
het gebrek aan stuwkracht van
Amerikaanse rendementen. Daarnaast
zal de beperkte uitgifte van
kernobligaties op de rendementen
blijven wegen. Toch lijkt het niveau 
overdreven laag, ver onder de nominale
groei. Verschillende factoren zouden tot
een stijging moeten leiden: 1/ een mogelijke
stijging van de inflatie in sommige landen van de
eurozone; en 2/ een geleidelijke afbouw van de
activa-aankopen naarmate er meer algemene signalen
komen van economisch herstel. De kernobligatierendementen
kunnen stijgen in het kielzog van de Amerikaanse rendementen. We
verwachten een verdere convergentie in de regio, met een strakkere
spread tussen perifere en kernobligatierendementen. Binnenlandse
factoren blijven het belangrijkst. Maar de gezondere begrotingen
dankzij een versterkte groei kunnen globaal tot een verdere
compressie van de spreads leiden. We zien nog steeds waarde in
bepaalde perifere obligaties maar we focussen op kortere looptijden
in een context van stijgende rendementen.

• Britse overheidsobligaties. Het Britse pond is hersteld in
afwachting van een mogelijke renteverhoging door de Bank of
England. Wij geloven daar echter niet in omdat de inflatie al een
piek had bereikt en zal dalen vanwege de zwakkere groei. Deze
twee bepalende factoren wijzen in tegengestelde richting maar de
lichte renteverhoging die we elders verwachten - en vooral in de
VS – kunnen de langetermijnrendementen in de komende
maanden iets hoger sturen.

• Groeimarktobligaties. De groeimarktobligaties waren koploper in
de vastrentende waarden, vooral dankzij een zwakkere 

dollar en de soepele financieringsvoorwaarden. Nu 
de Amerikaanse rente nog steeds laag is, 

ondanks de beginnende normalisering, 
werden de beleggers aangetrokken door 

de hogere rendementen van de 
groeimarktobligaties. De spreads zijn 
verder verstrakt en bereikten een 
nieuw dieptepunt sinds medio 2014 
van iets meer dan 300 basispunten. 
De rendementen van de groeilanden 
blijven echter nog voldoende hoog en 

het wereldwijd economisch herstel 
verhoogt de kans dat de emittenten 

hun schuld terugbetalen. De 
groeimarktobligaties kenden positieve 

netto-instromen sinds begin 2017 en dat zal 
blijven duren. Toch moeten we selectief zijn – 

minder kredietwaardige landen zoals Turkije en Oekraïne 
hebben onlangs kapitaal opgehaald om van de jacht op 
rendement te profiteren. We verkiezen high-yield-emittenten die 
worden gesteund door het aanhoudende herstel en een robuust 
kredietprofiel hebben (beperkt tekort op de lopende rekening en/of 
hoge buitenlandse reserves). 

Bronnen: SGPB, Bloomberg, 05/10/2017. Prestaties uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een indicatie van toekomstige prestaties. Beleggingen kunnen worden 
beïnvloed door marktschommelingen en de prijs en waarde ervan, evenals de opbrengst die ze genereren, kunnen zowel stijgen als dalen. Uw kapitaal is niet beschermd en het 
is mogelijk dat u de initieel geïnvesteerde bedragen niet terugkrijgt. 

Verdere convergentie  
obligatierendementen in 

de eurozone 
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Bedrijfsobligaties

Gunstige macrogegevens steunen de kredietmarkten 
• Kredietinstrumenten zullen beter blijven presteren dan overheidsobligaties, ondanks de krappe spreads, tot de cyclus omkeert.
• We hebben een lichte voorkeur voor Investment Grade (IG) in de VS en voor banken ten opzichte van niet-financiële emittenten.
• High Yield (HY) geniet onze voorkeur in de eurozone omdat ze gevoelig zijn voor een stijging van het rendement van 

overheidsobligaties.
• Groeimarktobligaties profiteren van de betere macro-omgeving en relatief aantrekkelijke rendementen.

Verenigde Staten Eurozone & groeimarkten 

We geven de voorkeur aan HY-emittenten met een 

hoge rating, die minder gevoelig zijn voor strakkere 

financiële voorwaarden. 

We behouden een lichte voorkeur voor HY en hybride 

bedrijfsobligaties boven IG. 

• Door de robuuste wereldwijde groei en de resulterende risicoappetijt

zijn de kredietspreads in de ontwikkelde landen historisch laag, een

voortzetting van het patroon van de voorbije kwartalen. Maar omdat

de onderliggende rendementen van overheidsobligaties vaak

negatief zijn na inflatie, is de gehele activaklasse onaantrekkelijk

geworden in absolute termen. Onze cyclusindicatoren wijzen op

gunstige omstandigheden voor bedrijfsemittenten, maar de strakke

spreads zullen waarschijnlijk niet verder verstrakken.

• Verenigde Staten. In onze neutrale positie in IG en HY

behouden we een lichte voorkeur voor de

eerste. De kredietcyclus vordert, maar we

zien nog geen elementen die tot een

correctie kunnen leiden.

• De betere bedrijfswinsten en het lage

aantal emissies zullen de vraag naar

IG-obligaties steunen. We willen

nogmaals de nadruk leggen op de

voordelen van betere kapitaalratio’s,

die bijdragen aan de kredietkwaliteit

van de financiële instellingen.

• In de voorbije kwartalen hebben we een

stijging van de schuldenlast gezien in HY,

een lagere rentedekking – de mate waarin een

bedrijf de renteverplichtingen uit de behaalde winst

kan voldoen – en een zwakkere bescherming voor kopers van

nieuwe uitgiften. Dit zijn signalen dat de cyclus vrij ver is gevorderd.

We geven bijgevolg de voorkeur aan HY-emittenten die minder

gevoelig zijn voor een verstrakking van de financiële voorwaarden.

• In de komende maanden zal de aandacht naar de 

belastinghervormingen gaan. Belastingverminderingen kunnen de

winstgevendheid en de groei stimuleren en een minder gunstige

fiscale behandeling van schuld kan de kredietkwaliteit verhogen

omdat de bedrijven op zoek gaan naar andere financieringsbronnen.

De besprekingen zijn echter maar pas hervat en het zal nog een hele

tijd duren voor we een ondertekend akkoord mogen verwachten.

• Eurozone. De ECB blijft actief deelnemen aan de markt van de

IG-bedrijfsobligaties. Het aandeel van de maandelijkse

aankopen via het Corporate Sector Purchase Programme is

gestegen sinds de aankopen van bedrijfs- en

overheidsobligaties in april werden verminderd van 80 naar 60

miljard EUR.

• Een robuust herstel in de eurozone draagt bij tot de

verbetering van de bedrijfsbalansen en de schuldenratio’s zijn

globaal lager dan in de VS. De IG spreads zijn 

echter aanzienlijk verstrakt en bieden nog 

weinig bescherming tegen een mogelijke 

forse stijging van het rendement op 

overheidsobligaties. 

• We behouden een lichte voorkeur

voor HY en hybride 

bedrijfsobligaties boven IG. Het 

herstel van de rendementen is 

aanlokkelijk gezien de negatieve 

depotrente en de negatieve reële 

rendementen van de kernobligaties. 

Daarnaast zijn achtergestelde 

financiële obligaties aantrekkelijk omdat 

het banksysteem gezonder is geworden en 

er actie wordt ondernomen om het probleem van 

de ‘slechte leningen’ in de periferie op te lossen. 

Bronnen: SGPB, Datastream, 05/10/2017. Prestaties uit het verleden 
mogen niet worden beschouwd als een indicatie van toekomstige 
prestaties. Beleggingen kunnen worden beïnvloed door 
marktschommelingen en de prijs en waarde ervan, evenals de opbrengst 
die ze genereren, kunnen zowel stijgen als dalen. Uw kapitaal is niet 
beschermd en het is mogelijk dat u de initieel geïnvesteerde bedragen 
niet terugkrijgt. 
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Converteerbare obligaties – Yin en Yang 

Waarover gaat het? Converteerbare obligaties 
kunnen in veel opzichten het beste van twee 
werelden bieden. Net als de meeste traditionele 
obligaties bieden ze een vaste coupon – meestal 
lager dan bij gewone obligaties – en een vaste 
aflossingswaarde en -datum. Dit betekent dat hun 
dalingspotentieel is beperkt door de “floor”, het 
niveau waarop ze eenzelfde yield-to-maturity 
bieden als een gelijkaardige standaardobligatie. Ze 
profiteren bovendien van een geïntegreerde optie om aandelen van het onderliggende 
bedrijf te kopen aan een vaste prijs (de “call”), waardoor deze instrumenten gevoelig zijn 
voor de aandelenmarkten. 

Het belang van elk aspect van converteerbare obligaties zal in de loop van de tijd variëren. 
De waarde van de calloptie zal slechts geleidelijk stijgen wanneer de aandelen nog ver 
onder de vaste aankoopprijs noteren, maar hoe dichter de prijzen elkaar naderen, hoe 
waardevoller de optie wordt. Omgekeerd, wanneer de aandelen dalen, daalt ook de 
waarde van de optie - in dat geval wordt de “floor” belangrijker en zullen converteerbare 
obligaties worden verhandeld in lijn met de obligatiemarkten.  

Daardoor bieden converteerbare obligaties een vorm van dynamische activaspreiding – 
meer blootstelling aan aandelen in stijgende markten en meer blootstelling aan obligaties in 
dalende markten. Die dualiteit kan voordelen bieden ten opzichte van een eenvoudige 
50/50 combinatie van gewone  obligaties en standaardaandelen, waarbij slechts de helft 
van de posities profiteert van de obligatie “floor” en slechts de helft gevoelig is voor 
aandelen. 

Waarom nu? Door de aanwezigheid van de geïntegreerde calloptie in de emissiestructuur 
zijn de koersen van converteerbare obligaties minder gevoelig voor renteschommelingen. 
We verwachten dat de rente in de komende kwartalen geleidelijk zal stijgen (zie pagina 5 tot 
7), waardoor neerwaartse druk op de obligatiekoersen ontstaat. Zoals blijkt uit de grafiek, 
leveren converteerbare obligaties meestal een positief rendement op in periode van 
stijgende rente, in tegenstelling tot gewone obligaties. 

De lagere coupon van converteerbare obligaties is ook minder nadelig in periode van lage 
rendementen en strakke kredietspreads. Bovendien zijn ze niet opgenomen in het 
Corporate Sector Purchase Programme van de ECB en dus zijn hun waarde en prijs 
minder blootgesteld aan vervorming dan die van de effecten die wel deel uitmaken van het 
programma.  

Daarnaast blijven aandelen onze favoriete activaklasse (zie p. 10). Als de meerjarenrally 
aanhoudt, zullen converteerbare obligaties profiteren van de toenemende gevoeligheid voor 
deze trend. We geven echter toe dat de hoge waarderingen het toekomstige 
rendementspotentieel kunnen beperken. In die context zijn de obligatie-achtige kenmerken 
en de lagere volatiliteit dan bij gewone obligaties aantrekkelijke kenmerken van 
converteerbare obligaties. De grafiek toont verder dat converteerbare obligaties soms zelfs 
beter presteren dan aandelen in een omgeving van stijgende rente. 

Conclusie. In de Chinese filosofie wordt het belang van tegengestelde, maar 
complementaire eigenschappen beschreven via het begrip Yin en Yang, of licht en donker. 
De dualiteit van het geheel is groter dan de som van de onderdelen. Op dezelfde manier 
combineren converteerbare obligaties de eigenschappen van verschillende activaklassen in 
één effect. Zolang hun kredietkwaliteit niet verslechtert, kunnen converteerbare obligaties 
een onbeperkt stijgingspotentieel bieden met bescherming tegen een daling. 

In een notendop

• Converteerbare obligaties
combineren de eigenschappen van
verschillende activaklassen in één
effect. Zolang hun kredietkwaliteit
niet verslechtert, kunnen ze een
onbeperkt stijgingspotentieel bieden
met bescherming tegen een daling.

BELEGGINGS 

IDEE 
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Converteerbare obligaties presteren meestal beter wanneer het rendement van Duits en Amerikaans 
staatspapier met meer dan 120 basispunten stijgt 
Netto opbrengst (EUR) 

Bron: Societe Generale Private Banking, Bloomberg, 5/10/2017 
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Aandelen

Het leven gaat verder 

• We blijven positief voor wereldwijde aandelen omdat ze worden gesteund door de algemene economische expansie.

• In de VS verkiezen we IT, Industrie en de financiële sector.

• In de eurozone zijn Zwitserland en Japan goed gepositioneerd om van het wereldwijde economische herstel te profiteren.

• Door de brexitonderhandelingen zijn we voorzichtiger met Britse aandelen.

Belastingverminderingen kunnen de Amerikaanse 
aandelen een boost geven 

De eurozone en Zwitserland zullen goed presteren 

Als de langetermijnrente voorzichtig wordt opgetrokken 

en de vennootschapsbelasting eventueel wordt 

verlaagd, zal de Amerikaanse markt profiteren van een 

positieve economische omgeving.  

In de eurozone zullen vooral de cyclische sectoren (IT, 

Industrie) en de financiële sector profiteren van het 

wereldwijde economische herstel en de stijgende 

rente. 

• Wereldwijde aandelen – we blijven positief. De winst van de
wereldwijde aandelen zal fors stijgen dankzij het wereldwijde herstel.
De hogere winsten zullen worden gegenereerd door hogere
inkomsten en bredere marges omdat de loongroei beperkt blijft. De
normalisering van het monetair beleid is nog geen negatieve factor,
op voorwaarde dat de obligatierendementen niet pieken.

• VS – belastingvermindering kan een boost geven. Een sterker
herstel en een solide groei van de winst per aandeel zal de aandelen
blijven steunen. Binnenkort zal er een programma voor belasting-
hervormingen worden bekend-gemaakt. Hoewel er nog
niet veel over bekend is, zou een verlaging van de
vennootschapsbelasting van 35% de winsten
fors doen stijgen. Binnenlandse bedrijven
met een hoge effectieve belastingvoet
zullen het meest profiteren, aangezien
de Amerikaanse multinationals al aan
een later tarief worden belast. Maar
de financieringsvoorwaarden zullen
minder gunstig worden de komende
maanden omdat de Fed haar
monetair beleid normaliseert. Hogere
obligatierendementen kunnen de
overwaarderingen verminderen: bijna
alle indicatoren staan op het hoogste peil
in tien jaar. Vanuit Shiller P/E perspectief
was de Amerikaanse markt bijvoorbeeld
slechts in twee perioden duurder: einde van de
jaren 1920 en tijdens de technologiezeepbel op het einde
van de jaren 1990. Hoewel de huidige waarderingen een zwak
langetermijnrendement voorspellen, bleken ze een slechte
graadmeter voor het rendement op korte termijn omdat de markten
beter kunnen presteren dan de fundamentele gegevens aangeven –
ons centrale scenario.

• In de sectoren geven we de voorkeur aan cyclische sectoren die van
een sterkere wereldhandel en hogere investeringsuitgaven kunnen
profiteren, zoals IT of Industrie (ondanks de hoge waarderingen). De
financiële sector zal eveneens van de solide binnenlandse vraag en
de stijgende rendementen profiteren.

• Eurozone – aanhoudend sterke winstgroei. De aandelen van
de eurozone hadden deze zomer even te lijden onder een
sterkere euro. Ondertussen zijn ze hersteld dankzij het
wereldwijd economisch herstel en het soepele monetaire
beleid van de ECB. Volgend jaar zal de centrale bank haar
activa-aankopen waarschijnlijk slechts geleidelijk afbouwen en
de rente onveranderd laten omdat de loongroei beperkt blijft.
Daardoor zullen de winsten en de marges verder verbeteren.
Hoewel de prognoses in de voorbije maanden neerwaarts

werden bijgesteld na de forse stijging van de euro, zou 
de EPS-groei solide moeten blijven. De IBES 

consensus is 11,3% in 2017 en 8,4% in 
2018. 

• In de sectoren zullen cyclische
sectoren (IT, Industrie) en de 
financiële sector het meest
profiteren van het wereldwijde
economische herstel en de
stijgende rente. 

• Zwitserland – multinationals
zullen profiteren. Ondanks een 

marktstructuur die op defensieve 
sectoren is gericht (gezondheidszorg 

en niet-duurzame consumenten-
goederen maken bijna 50% uit van de 

marktkapitalisatie van de SMI-index, zullen 
Zwitserse multinationals blijven profiteren van het 

sterke ondernemersvertrouwen, het uiterst soepele monetaire 
beleid en de zwakkere frank. We verwachten een EPS-groei 
van 8% dit jaar en 11,7% volgend jaar na twee jaar van 
achteruitgang.  

Bronnen: SGPB, Datastream, 15/05/2017. Prestaties uit het verleden mogen 

niet worden beschouwd als een indicatie van toekomstige prestaties. 

Beleggingen kunnen worden beïnvloed door marktschommelingen en de prijs en 

waarde ervan, evenals de opbrengst die ze genereren, kunnen zowel stijgen als 

dalen. Uw kapitaal is niet beschermd en het is mogelijk dat u de initieel 

geïnvesteerde bedragen niet terugkrijgt. 
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Andere aandelenmarkten

Laat Britse aandelen links liggen Selectiviteit blijft geboden in de 
groeimarkten 

Zorgen over de brexit, een vertraging van de  
economische activiteit en een zwakkere 

winstgroei zijn negatieve factoren voor de Britse 
markt.

De stijging van de grondstoffenprijzen van vorig 
jaar steunt de producenten niet meer en dat 

weegt op markten met een sterke blootstelling 
aan energie en grondstoffen. 

• Japan – Eindelijk herstel. De Japanse economie klom in
het tweede kwartaal voor het vijfde kwartaal op rij en is nu
meer in evenwicht dankzij het herstel van zowel de
consumenten- als de bedrijfsuitgaven. De deflatierisico’s
zijn verdwenen maar de inflatie blijft beperkt en ver onder
het doel van 2%, zodat de Bank of Japan haar soepele
beleid kan voortzetten. De solide binnen- en buitenlandse
vraag zal de bedrijfswinsten een boost geven en de
waarderingen blijven aantrekkelijk. De corporate
governance-hervormingen en de gezonde
fundamentele bedrijfsdata zullen een
bijkomende steun zijn voor de
Japanse aandelen.

• Een consolidatie in USD/JPY in de
komende zes maanden (zie
pagina 13) zal eveneens gunstig
zijn omdat de Japanse
aandelenmarkt onlangs een
negatieve correlatie met de yen
vertoonde.

• VK – Uit de gratie. Zorgen over de
brexit, een vertraging van de
economische activiteit en een zwakkere
winstgroei zijn negatieve factoren voor de Britse 
markt. De winstgroei is de voorbije maanden vertraagd 
omdat de positieve basiseffecten zijn afgenomen. De 
Britse markt is sterk afhankelijk van het pond en de 
grondstoffenprijzen gezien de verdeling van de sectoren 
en het grote aandeel vreemde valuta in de totale 
inkomsten. In de komende maanden kan de zwakte van 
het pond de schade helpen beperken (zie p.13).

• Groeimarkten – we verkiezen nog steeds landen met
blootstelling aan een sterkere wereldhandel. De
bedrijfswinsten en de marges in de groeilanden zullen
van de sterkere handelsstromen blijven profiteren. De
waarderingen zijn ook aantrekkelijk, vooral in vergelijking
met de ontwikkelde markten. De iets lagere groei die in
China wordt verwacht in het tweede halfjaar – omdat de
impact van de stimuleringsmaatregelen van vorig jaar

verdwijnt - en de hogere Amerikaanse rente 
kunnen de komende maanden echter 

tegenwind bieden. 

• We adviseren bijgevolg 
selectiviteit met een voorkeur 
voor markten die van de 
verbeterde wereldhandel en de 
technologiecyclus kunnen 
profiteren, zoals de Aziatische 
groeilanden. De Indiase markt 
blijft volgens ons aantrekkelijk op 

lange termijn omdat de 
aanhoudende structurele 

hervormingen het economisch 
potentieel zullen verhogen. Op korte 

termijn zijn we voorzichtiger gezien de 
aanhoudende economische vertraging. 

• Verder is de positieve impact van de forse stijging van 
de grondstoffenprijzen op de grondstoffenproducenten 
uitgewerkt en dat weegt op markten met een sterke 
blootstelling aan energie en grondstoffen – vooral 
grondstoffenexporteurs zoals Brazilië en Rusland. En 
onze voorspelling van range-bound olieprijzen (zie 
p.16) in de komende zes maanden zal de potentiële 
winstgroei beperken.

Bronnen: SGPB, Datastream, 29/09/2017. Prestaties uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een indicatie van toekomstige prestaties. Beleggingen kunnen worden 
beïnvloed door marktschommelingen en de prijs en waarde ervan, evenals de opbrengst die ze genereren, kunnen zowel stijgen als dalen. Uw kapitaal is niet beschermd en het 
is mogelijk dat u de initieel geïnvesteerde bedragen niet terugkrijgt.
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Profiteren van hogere investeringsuitgaven 

Ondanks de uiterst soepele financieringsvoorwaarden en 

de zeer lage rente sinds de wereldwijde financiële crisis, 

bleven de investeringen ondermaats vanwege de 

politieke onzekerheid, frequente economische schokken 

en de zwakke vraag. De daling van de olieprijs in 2014-

2015 heeft bedrijven in de energiesector ook 

gedwongen om hun investeringen drastisch te beperken 

na de piek in 2011-2012. In plaats van te investeren 

hebben de meeste bedrijven de voorbije jaren cash opgepot of aan de aandeelhouders uitgekeerd 

via buybacks en dividenden.  

Toch zijn er enkele donkere wolken verdwenen. Na vier jaar van achteruitgang trekken de 

investeringen weer aan. Het algemene herstel van het ondernemersvertrouwen sinds medio 2016 

wijst erop dat de industriële productie snel toeneemt. Ook de bedrijfswinsten en marges zijn 

sindsdien sterk verbeterd. Hoewel de geopolitieke risico’s en de politieke en regelgevingsonzekerheid 

hoog blijven, zullen het verbeterde bedrijfssentiment en de hogere winsten de investeringen in de 

komende kwartalen stimuleren. Bovendien zullen de financieringsvoorwaarden soepel blijven omdat 

de belangrijkste centrale banken hun soepele beleid handhaven. We verwachten slechts een lichte 

stijging van de leningkosten gezien de intentie van de Fed om haar beleid geleidelijk te normaliseren.  

De investeringsuitgaven nemen toe in alle regio’s. De Ifo World Economic Survey van het laatste 

kwartaal toont aan dat bedrijven hun investeringen in de komende zes maanden nog willen optrekken, 

vooral in de eurozone en Japan. In het VK en China werden de prognoses neerwaarts bijgesteld en 

dat is geen verrassing, want bedrijven stellen hun investeringen uit, respectievelijk in afwachting van 

de brexit-onderhandelingen en vanwege de dalende impact van de stimuleringsmaatregelen. In de 

VS worden de investeringen gesteund door het sterke ondernemersvertrouwen en we verwachten 

nog meer uitgaven in de energiesector na de recente stijging van de energieprijzen. Als de 

vennootschapsbelasting zou worden verlaagd, zou dit een extra boost zijn in 2018.  

Om de grotere vraag, de felle wereldwijde concurrentie en de disruptieve innovatie het hoofd te 

bieden, zullen bedrijven moeten investeren in hun productiecapaciteit maar ook in het vernieuwen van 

verouderde kapitaalgoederen. Het feit dat de wereldwijde technologiecyclus aantrekt, wijst erop dat 

verouderde uitrusting gedeeltelijk wordt vervangen door nieuwe technologie.  

Globaal zou de wereldwijde toename van de investeringsuitgaven het winstpotentieel voor Industrie 

en IT verder moeten verbeteren. Hoewel de waarderingen al gestegen zijn, zullen deze sectoren 

stijgingspotentieel behouden omdat ze zullen profiteren van het wereldwijd economisch herstel, de 

toename van de investeringen en de seculiere groei in technologische innovatie (Internet of things, 

artificiële intelligentie, automatisering…). 

CEO’s in de eurozone en de VS verwachten hogere investeringsuitgaven in de komende maanden 
Ifo World Economic Survey, eurozone, capital expenditures - Next 6m US CEO survey & Philadelphia Fed Survey, verwachte kapitaaluitgaven in 

de  komen 6 maandende  verwacht in de komende de komende 6 maanden 

Bron: Societe Generale Private Banking, Datastream, 1/09/2017 Bron: Societe Generale Private Banking, Datastream, 15/09/2017 
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In een notendop 

• De wereldwijde toename van de
investeringsuitgaven zou de winsten
in Industrie en IT verder moeten
verhogen. De waarderingen zijn al
hoog, maar er is ruimte voor meer
winst.

BELEGGINGS 

IDEE 
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Belangrijkste valuta

We menen dat de dollar zijn piek voor deze cyclus heeft bereikt 

• We verwachten een verzwakking van de dollar op middellange termijn na het gunstige momentum op korte

termijn.

• De euro zal opnieuw terrein winnen na enige consolidatie.

• Het GBP zal weer verzwakken door de groeivertraging en de aanslepende brexit-onderhandelingen.

• De afnemende politieke en economische risico’s sturen de Zwitserse frank geleidelijk lager.

• Verbreding van de rendementskloof met de VS zal de yen verzwakken.

Moeilijke tijden voor het GBP Zwitserse frank vast in lage versnelling 

De brexit-onderhandelingen zullen waarschijnlijk 
niet voor eind 2018 afgerond zijn en dus zal het 

GBP volatiel blijven.

Een beleidsverstrakking van de ECB kan tot een 
lichte daling van de CHF leiden. 

• Euro – range trading verwacht. Sterke gegevens en een
positief beleggerssentiment stuurden de euro deze zomer
fors hoger. Maar sindsdien is hij gestabiliseerd als gevolg
van diverse factoren: 1/ de markten verwachten opnieuw
een renteverhoging tegen december in de VS; 2/ de
Duitse verkiezingen versnipperden het parlement en
maakte het moeilijker om een coalitie te vormen; en 3/
speculanten hebben hun longposities teruggeschroefd.
De euro zal enigszins onder druk komen als de Fed
de normalisering van het monetair beleid
doorzet terwijl de ECB niets doet en de
inflatie onder het doel blijft. De zwakte
zal echter van korte duur zijn omdat
de verdere economisch
verbetering de euro aantrekkelijker
zal maken. Op middellange
termijn blijven we optimistisch en
we verwachten nog steeds een
EUR/USD van ongeveer 1,20
binnen 6 maanden en 1,25 binnen
een jaar.

• Britse pond – wolken aan de horizon.
Dankzij een zwakkere munt en het
wereldwijde economische herstel heeft het VK
de onzekerheden rond de brexit doorstaan. Bovendien
hebben geruchten over een langere overgangsperiode en
de hints van de BoE over een nakende renteverhoging het
pond weer voet aan de grond gegeven tegenover de
dollar. Dit is volgens ons echter voorbarig – de recente
prijsdruk heeft meer te maken met import dan met lonen.
En er zijn nog steeds risico’s vanwege de tragere groei, de
brexit-gerelateerde volatiliteit en een bredere rentekloof
met de VS. Uiteindelijk hebben we beslist ons doel op 6 en 12

maanden voor GBP/USD naar 1,28 te brengen.

• Zwitserse frank – beperkt dalingspotentieel. De
EUR/CHF zal blijven stijgen omdat de sterkere groei in
de eurozone de hoop op een beleidsnormalisering door
de ECB doet toenemen en de aanhoudend negatieve
Zwitserse rentevoeten de beleggers ervan weerhouden
posities op te bouwen. Daarnaast zal de verwachte
rendementsstijging van de Europese kernobligaties tot
kapitaaluitstromen leiden, een negatieve factor voor de

frank. De Zwitserse centrale bank vindt nog 
steeds dat de frank overgewaardeerd is – 

als een stijging van de risicoaversie tot 
aankopen van de CHF als veilige 

haven zouden leiden, zou de 
centrale bank zich gedwongen 
voelen om tussen te komen om 
de impact op de economie te 
beperken. Globaal verwachten 
we een EUR/CHF van 1,15 
binnen 6 maanden en 1,17 

binnen een jaar 

• Yen – neerwaartse trend. Na
een lange periode van range-trading 

zal de yen volgens ons stilaan 
verzwakken. De bovengemiddelde 

Amerikaanse groei en de zeer krappe arbeidsmarkt 
kunnen de loondruk weer activeren en de inflatie doen 
stijgen. Naarmate de renteverhogingen de Amerikaanse 
rendementen hoger sturen, zal de breder wordende 
rentekloof instromen naar de dollar sturen. De boost van 
de economie door de activa-aankopen van de Bank of 
Japan kunnen de yen echter nog steunen. Globaal 
verwachten we een USD/JPY van ongeveer 115 binnen 
zes en twaalf maanden. 

Dollar: de piek is 
voorbij 
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Valuta van de groeilanden

Op zoek naar hoger rendement 

• De valuta van de groeilanden bieden nog steeds een aantrekkelijk rendement, maar de sterkte van de dollar zal

het stijgingspotentieel op korte termijn beperken.

• We raden aan om op zoek te gaan naar de goedkoopste munten – in het tweede halfjaar zullen

ondergewaardeerde valuta waarschijnlijk herstellen tegenover de dollar .

Flexibel – tot op zekere hoogte Aantrekkelijk goedkoop 

De Chinese overheid heeft meer flexibiliteit 
ingevoerd maar wil de controle behouden. 

De valuta van de groeilanden zullen positieve 
rendementen blijven genereren. 

• Yuan – meer volatiliteit. In het kader van de recente
financiële hervormingen heeft China het valutabeleid
versoepeld waardoor de yuan volatieler werd tegenover de
dollar. De Chinese munt steeg tussen mei en begin
september met 6%. Dat had kapitaaluitstromen tot gevolg,
maar logenstrafte ook de beschuldigingen van
koersmanipulatie van Donald Trump. In de voorbij weken
daalde de yuan weer met 2,5%. We mogen echter niet
vergeten dat de yuan niet langer wordt
verondersteld aan de dollar gekoppeld te zijn
maar eerder aan een handelsgewogen
valutakorf. Vanuit dat standpunt is de
yuan vrij stabiel gebleven. Voor de
toekomst verwachten we dat de
munt licht zal achteruitgaan – 1)
de dollar zal worden gesteund
door de verwachtingen van een
Amerikaanse renteverhoging; 2)
short CNY posities zullen
verminderen en 3) de forste
toename van de leningen van
bedrijven zal grondigere financiële
hervormingen vereisen en een zwakkere
munt kan de schade helpen beperken. Dit is
echter een tweesnijdend zwaard omdat
retailbeleggers overgevoelig zijn voor de koers USD/CNY
en kapitaaluitstromen de binnenlandse liquiditeit
verminderen. De Chinese overheid zal dus de controle
willen behouden om te sterke volatiliteit te vermijden – we
verwachten een USD/CNY van ongeveer 6,70 binnen zes
en twaalf maanden.

• Valuta van de groeilanden – goede rendementen
ondanks de Amerikaanse renteverhogingen. De meeste
valuta van de groeilanden wonnen in de loop van het
jaar terrein tegenover de dollar. Ze werden gesteund
door hun aantrekkelijke rendementen en de verbetering
in de lopende rekeningen, hoewel de dollar onlangs
herstelde dankzij hernieuwde hoop op renteverhogingen
en fiscale hervormingen in de VS. Op korte termijn is

een lichte verzwakking niet uitgesloten, maar de 
sterkere groei dan in de ontwikkelde 

economieën zal de valuta van de 
groeilanden steunen. De carry zal 

aantrekkelijk blijven omdat de 
centrale banken de rente niet te 
snel zullen verlagen ondanks de 
lagere inflatie. Die factoren 
zullen deze valuta iets hoger 
sturen, weliswaar vanuit een 
laag niveau. We zullen vooral 

focussen op de goedkoopste 
valuta van de groeilanden omdat 

we een verdere economische 
verbetering verwachten en weinig 

politieke risico’s zien (zie ons 
beleggingsthema op pagina 15). 

Bronnen: SGPB, Bloomberg, 05/10/2017. Prestaties uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een indicatie van toekomstige prestaties. Beleggingen kunnen worden 
beïnvloed door marktschommelingen en de prijs en waarde ervan, evenals de opbrengst die ze genereren, kunnen zowel stijgen als dalen. Uw kapitaal is niet beschermd en het 
is mogelijk dat u de initieel geïnvesteerde bedragen niet terugkrijgt.

De valutakorf helpt China 
om de concurrentiekracht 

tegenover het buitenland beter 
te beheren 
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Op jacht naar “recovery trades” 

Een sterkere wereldhandel, goedkope waarderingen en 

aantrekkelijke rendementen zullen de activa van de 

groeilanden helpen om de geleidelijke normalisering van 

de Amerikaanse rente te verteren. 

We zijn van mening dat de valuta van de groeilanden die 

de voorbije jaren de zwaarste klappen kregen, 

waarschijnlijk het meest van een positievere omgeving 

zullen profiteren.  

Exportgerichte economieën zullen worden gesteund door 

de recente opleving van de grondstoffenprijzen en de 

verbetering in de eurozone en Japan. Bovendien lijkt protectionisme niet meer aan de orde in de VS. 

Net als in de rest van de wereld is de prijsdruk ook in de groeilanden beperkt. De stabielere 

wisselkoersen en de dalende olieprijs hielden de geïmporteerde inflatie onder controle. Desondanks 

verwachten we dat de centrale banken van de groeilanden voorzichtig zullen blijven. De reële 

rentevoeten zullen positief en zelfs hoog blijven in landen zoals Brazilië en Rusland. Het 

rendementsverschil zal buitenlands kapitaal blijven aantrekken, vooral als de centrale banken van de 

ontwikkelde landen hun monetair beleid slechts langzaam normaliseren.  

Sommige munten zijn al uitgebodemd, maar de stijgende trend is nog niet voorbij, want de sterkere 

groei zal bijdragen tot de correctie van de resterende onderwaardering. We vermijden de Turkse lira 

vanwege de politieke risico’s, de aanhoudend hoge inflatie en het feit dat de centrale bank de rente 

waarschijnlijk zal moeten verlagen om de groei aan te zwengelen - geen positieve omgeving voor 

beleggers. Er zijn echter vier andere munten die volgens ons op het vlak van carry goed zullen 

presteren tegenover de dollar en de euro in de komende maanden.  

Ondanks de verkiezingen in 2018 en de gespannen verhouding met de VS, kan de goedkope 

Mexicaanse munt verder stijgen. De inflatie gaat in stijgende lijn sinds eind 2016 maar de centrale 

bank heeft de rente al aanzienlijk verhoogd en dat kan leiden tot een terugval van de  inflatie. 

In Zuid-Afrika is het economisch beleid niet altijd bedrijfsvriendelijk, met negatieve reacties van de 

markt tot gevolg. De rand blijft niettemin goedkoop en kan terrein winnen in 2018, gesteund door een 

sterkere groei en lagere inflatie.  

In Rusland zien we een sterkere activiteit en een lagere inflatie. Hoge reële rendementen en de sterke 

wereldhandel lokken beleggers naar Russische obligaties. De centrale bank kan de rente nog 

verlagen, maar slechts geleidelijk, omdat ze voorrang geeft aan externe stabiliteit boven kunstmatige 

groei. We zien weinig ruimte voor een stijging van de roebel maar de carry is aantrekkelijk. 

Brazilië kwam slechts traag uit de recessie omdat de politieke strubbelingen een negatieve factor 

blijven. De onzekerheid nam deze zomer echter af omdat president Michel Temer waarschijnlijk aan 

de macht zal blijven tot het einde van zijn termijn eind 2018. De economische expansie herstelde in 

het eerste kwartaal 2017 en de inflatie is fors gedaald, zodat de centrale bank weinig ruimte heeft 

voor een renteverlaging. De reële kortetermijnrente is met ruimschoots 5% een van de hoogste ter 

wereld.  

In een notendop 

• De valuta van de groeilanden die de
voorbije jaren de zwaarste klappen
kregen, zullen waarschijnlijk het
meest profiteren van een positievere
omgeving.

• Dat geldt onder meer voor de
Mexicaanse peso, de Zuid-
Afrikaanse rand, de Russische
roebel en de Braziliaanse real.BELEGGINGS 

IDEE 
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Bron: Societe Generale Private Banking, Bloomberg, 5/10/2017 
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Carry trades in de groeilanden kregen steun van een zwakke dollar en hoge rendementen 
Dollar index & EM-8 carry trade index* 

cumulatieve totale return van een buy-
and-hold carry trade positie die long is
voor acht valuta van de groeilanden
(Braziliaanse real, Mexicaanse peso,
Indiase roepie, Indonesische rupiah,
Zuid-Afrikaanse rand, Turkse lira,
Hongaarse forint & Poolse zloty). De
handel wordt volledig gefinancierd met
shortposities op de Amerikaanse
dollar.

* De EM-8 Carry Trade Index meet de



Grondstoffen

Olie blijft range-bound en goud verzwakt 

• Na de recente daling zal de olieprijs weer stabiliseren dankzij een evenwicht in vraag en aanbod.

• De goudprijzen zullen onder druk komen wanneer de renteverhogingen van de Fed de Amerikaanse reële

rendementen iets hoger sturen.

Olie Goud 

We verwachten nog steeds een olieprijs rond $55 

binnen een jaar. 

Door het groeiende optimisme en de verstrakking van 

de Fed maakte de goudprijs een achtbaanrit. 

• De olieprijs staat weer op zijn hoogste niveau sinds het tweede
kwartaal van 2015, meer dan $55 per vat. De recente rally is het
gevolg van:

1. Het trage herstel van de Gulf Coast-activiteit na orkaan Harvey.

2. De verwachting dat de productiebeperking wordt verlengd op de
vergadering van de olie-exporterende landen (OPEC) van 30
november.

3. Groeiende spanningen tussen de Iraakse regering en Koerdistan,
de semi-autonome regio die voor onafhankelijkheid
stemde. Volgens het Internationaal
Energieagentschap zijn de Iraakse
oliereserves de vijfde grootste ter wereld
en bevindt 17% zich in de regio
Koerdistan. Het dreigement van
Turkije om de Koerdische export te
beperken kan de olieaanvoer
eveneens verstoren.

4. De sterker dan verwachte
wereldwijde groei in het tweede
kwartaal 2017, vooral in de
eurozone en Azië.

• Die sterkere economische activiteit heeft
de OPEC ertoe aangezet de
groeiprognoses voor de vraag naar olie in
2017 en 2018 te herzien. De vraag kan het
aanbod dit jaar zelfs overtreffen als de
productiebeperkingen worden gehandhaafd.

• Er zijn echter dalingsrisico’s:

1. De Amerikaanse schalieolieproducenten zullen de productie
verder opdrijven.

2. Het Amerikaanse verbod op de export van ruwe olie werd
ingetrokken.

3. Slechts drie van de elf ondertekenaars van het OPEC-akkoord
hebben hun productie tot nu toe verminderd tot het
overeengekomen niveau.

• Globaal verwachten we nog steeds $55 binnen 6 en 12 maanden.

• Deze zomer klom goud fors hoger na de harde taal tussen

Noord-Korea en de rest van de wereld. De impact was echter

van korte duur en al snel daalde de goudkoers weer.

• De aankondiging van de Fed in augustus dat ze haar balans

wil afslanken vanaf eind 2017 stuurde de dollar hoger en de

goudprijs lager gezien de negatieve correlatie tussen de twee.

• Wanneer we terugkijken op de vorige renteverhogingen van de

Fed, zien we een patroon – beleggers zijn geneigd om 

dollars te kopen na de beslissing, waardoor 

goud tijdelijk zakt, maar de initiële verliezen 

zijn vaak van korte duur omdat er 

goudkopers opdagen. 

• Na de sterke stijging van de

Indiase goudimport in de eerste 

helft van het jaar in de aanloop 

naar de nationale goederen- en 

dienstentaks in juli, verwachten we 

dat de vraag van de tweede 

grootste goudimporteur ter wereld zal 

verzwakken in het tweede halfjaar, wat 

de prijsstijgingen onder controle zal 

houden. 

• Gezien zijn lage correlatie met andere

activaklassen is goud nog steeds nuttig als diversificatie in de 

portefeuilles. 

• We verwachten nog steeds $1,225 binnen 6 maanden en

$1,200 binnen een jaar.

Bronnen: SGPB, Datastream, gegevens in Q42017. Prestaties uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een indicatie van toekomstige prestaties. Beleggingen kunnen 
worden beïnvloed door marktschommelingen en de prijs en waarde ervan, evenals de opbrengst die ze genereren, kunnen zowel stijgen als dalen. Uw kapitaal is niet beschermd en 
het is mogelijk dat u de initieel geïnvesteerde bedragen niet terugkrijgt.
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Hedgefondsen

Wachten op een game-changer 
• We zijn neutraal voor Long/Short Equity-fondsen met een voorkeur voor deep value-beheerders, Europa boven de VS en

Long and Variable Bias-fondsen boven marktneutraal.
• We zijn overwogen in Event-Driven-fondsen met een focus op Amerikaanse beheerders.
• Voorzichtigheid is nog steeds geboden in het segment Credit / Distressed Debt omdat de opportuniteiten zeldzaam zijn.
• We zijn globaal neutraal in het Macro / CTA-segment.

De hemel klaart op voor Event-Driven-fondsen Weinig opportuniteiten 

Het feit dat recent weer positie wordt genomen in 

small- en mid-cap-aandelen wijst erop dat beheerders 

agressiever op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten. 

Fondsen die een multi-assetbenadering hanteren voor 

de groeimarkten zijn aantrekkelijk gezien de 

aanhoudende economische verbetering. 

• Long / Short Equity. Een gunstige omgeving voor de

aandelenmarkten (zie pagina 12) bepaalde de beleggersstromen,

vooral naar passieve beursgenoteerde fondsen. Europa heeft echter

een groter groeipotentieel dan de VS omdat de cyclus minder ver is

gevorderd en het meer inhaalpotentieel heeft. Daarnaast zien actieve

beheerders zoals hedgefondsen de potentiële returns stilaan

verbeteren in Europa. In Japan zal het einde van de deflatie sterk

bijdragen aan de bedrijfsactiviteit en het verbeteren van de winst. Die

omgeving is een uitdaging voor marktneutrale beheerders, die

steeds meer gebruikmaken van leverage om

bijkomend rendement te genereren. Globaal zijn

we neutraal en verkiezen we deep value-

beheerders, Europa boven de VS en Long

and Variable Bias-fondsen boven

marktneutraal.

• Event-Driven beheerders met Special

Situations-strategieën zijn klassieke

deep value-beleggers, vooral de

beheerders met een activistische stijl,

een benadering die in de huidige

omgeving goed zou moeten presteren.

Het feit dat recent weer positie wordt

genomen in small- en mid-cap-aandelen

wijst erop dat beheerders agressiever op zoek

gaan naar nieuwe opportuniteiten. Dezelfde factoren

boosten de Merger Arbitrage specialisten. Bovendien zijn de

beleggers niet geneigd om bedrijven die een overnamebod lanceren

af te straffen, een duidelijk signaal dat de risicoappetijt toeneemt,

evenals de recente trend naar meer biedoorlogen. De afwikkeling

van de “Trump reflatiehandel” van afgelopen winter – gecombineerd

met de verminderde waarschijnlijkheid van een herziening van de

regelgeving – heeft de biedspreads hoger gestuurd, naar 4 à 6% en

dat zorgt voor aantrekkelijke arbitrageopportuniteiten. Globaal zijn we

overwogen met focus op Amerikaanse beheerders.

• Credit / Distressed Debt. Opportuniteiten zijn zeldzaam. Credit

Arbitrage-specialisten worden geconfronteerd met nog strakkere

spreads als gevolg van het toenemende aantal effecten in

portefeuille van de centrale banken, zodat het

rendementspotentieel momenteel beperkt is. Dat kan veranderen

wanneer de Fed de herinvestering van aflopende obligaties

vermindert omdat handelsbanken veel minder actief zijn geworden

in de markt. In haar communicatie heeft de Fed echter zorgvuldig

een duidelijke guidance gegeven voor de beleggers en het kan

dus even duren voor er opportuniteiten opduiken in 

krediet. Onze houding tegenover Distressed 

Debt is onveranderd. Zolang de omgeving 

gunstig blijft, zullen er weinig 

opportuniteiten zijn. In het algemeen is 

voorzichtigheid nog steeds geboden. 

• Global Macro / CTAs. In het begin

van de zomer zagen we dat CTAs 

zich ophoopten in de 

aandelenmarkten, waar de trends 

solide leken en ze dus minder nuttig 

waren als diversificatie-instrument. 

Sindsdien zijn veel aandelentrends 

verzwakt zodat de beheerders hun 

blootstelling moesten verminderen. Meer 

gediversifieerde portefeuilles kunnen beleggers er 

echter toe aanzetten om weer gebruik te maken van dit 

segment. Veel Global Macro-fondsen hadden het moeilijk om 

positie te nemen in de aandelenmarkten omdat Europa eerst 

uitstekend presteerde en vervolgens afgleed na de Franse 

verkiezingen, om de verliezen te beperken in september. 

Daarnaast hebben veel beheerders zich op valuta- en rentehandel 

gestort, waardoor ze kwetsbaar zijn voor een wijziging in het 

monetaire beleid in de VS (zie pagina 5). Fondsen die een multi-

assetbenadering hanteren voor de groeimarkten blijven 

aantrekkelijk gezien de aanhoudende economische verbetering en 

de relatief aantrekkelijk geprijsde effecten. Globaal een neutrale 

positie in dit segment. 
Bronnen: SGPB, Bloomberg, 05/10/2017. Prestaties uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een indicatie van toekomstige prestaties. Beleggingen kunnen worden 
beïnvloed door marktschommelingen en de prijs en waarde ervan, evenals de opbrengst die ze genereren, kunnen zowel stijgen als dalen. Uw kapitaal is niet beschermd en het 
is mogelijk dat u de initieel geïnvesteerde bedragen niet terugkrijgt.
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Tactische en strategische thema’s: open strategieën 
Oprichtings
datum 

Overtuiging  MUNT Beschrijving strategie Tijdshorizon* 

27/11/2014 Blauw goud (Water) EUR Veel gebieden in de wereld kampen met watertekort. Water blijft te laag geprijsd. Strategisch 

24/09/2015 Inflatielinkers: Nuttige TIPS USD De marktprijzen voor verwachte inflatieniveaus in de VS zijn lager dan we hadden verwacht Tactisch 

24/09/2015 Industrieel internet: de 4e revolutie USD 
Een revolutie in registratie en analyse van Big Data om een nieuw tijdperk van industriële processen 
op gang te trekken 

Strategisch 

24/03/2016 ILS: Reële diversificatie USD Risico's en rendementen diversifiëren via een niet-gecorreleerde activaklasse Strategisch 

15/06/2016 
Hoe demografische veranderingen 
de uitgaven in de toekomst 
bepalen 

EUR Bevolkingsgroei en veroudering genereren beleggingsopportuniteiten in diverse sectoren Strategisch 

15/06/2016 
Klimaatverandering – De 
wereldwijde overgang naar energie-
efficiëntie 

USD 
De wereldwijde overgang naar een energie-efficiënte en koolstofarme economie zal opportuniteiten 
creëren op lange termijn in een groot aantal sectoren 

Strategisch 

15/06/2016 
Tijd voor challengers uit de 
groeilanden om de wereld te 
veroveren  

USD 
Na twintig jaar waarin multinationals joegen op groei en marktaandeel in de snel groeiende 
opkomende economieën, keert de trend nu om en willen grote bedrijven uit de groeilanden de 
wereld veroveren 

Strategisch 

29/09/2016 
Hybride obligaties toevoegen aan 
het rendementsarme menu 

EUR 
Hybride bedrijfsobligaties bieden een aantrekkelijk hoger rendement ten opzichte van de diverse 
risico’s en zijn nuttige instrumenten om de opbrengst aanzienlijk op te trekken. 

Tactisch 

29/09/2016 
Naar een meer duurzame 
voedselproductie 

USD 

De vraag naar meer gevarieerde en gezonde voedingsmiddelen neemt toe terwijl de eindige 
grondstoffen en de klimaatverandering de productiecapaciteit beperken. Dat creëert 
beleggingsopportuniteiten in bedrijven die de bevoorradingsketen in de voedingssector gezonder en 
duurzamer maken.  

Strategisch 

1/12/2016 
Senior loans: diversificatie voor 
krediet 

USD 
Senior loans zijn een nuttige tool om de blootstelling aan krediet te diversifiëren, het renterisico te 
beperken en van aantrekkelijke rendementen te profiteren 

Tactisch 

31/03/2017 
Bankschuld – Een enorm verschil 
in tien jaar 

USD Verkies banken boven niet-financiële bedrijven in de VS Tactisch 

31/03/2017 Floating rate notes – goed idee USD 
Met hun laag renterisico zijn floating-rate notes een goede manier om van stijgende rente te 
profiteren en een nuttig diversificatie-instrument voor portefeuilles. 

Tactisch 

31/03/2017 Veiligheid eerst USD 
De veiligheidsbehoeften zullen in de komende jaren toenemen en tal van zakelijke opportuniteiten 
bieden. 

Strategisch 

6/07/2017 Millennials veranderen de regels USD 
Bedrijven die kunnen anticiperen op en/of zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe 
consumententrends zullen het meest profiteren van de groeiende koopkracht van de millennials. 

Strategisch 

6/07/2017 
Profiteren van het economisch 
herstel in de eurozone 

USD 
Duurzame consumentengoederen en Financiën zullen het meest profiteren van het economisch 
herstel en aantrekkelijk gewaardeerd zijn 

Tactisch 

6/07/2017 
Ondergewaardeerde munten – 
Bodemvisserij 

USD 
De normalisering van het monetair beleid en de wegebbende vrees voor een handelsoorlog zal het 
herstel van de munten in de hand werken, vooral de Zweedse kroon, de Noorse kroon en de 
Mexicaanse peso. 

Tactisch 

6/10/2017 
Converteerbare obligaties – Yin en 
Yang 

USD 
Converteerbare obligaties combineren de eigenschappen van verschillende activaklassen in één 
effect. Zolang hun kredietkwaliteit niet verslechtert, kunnen ze een onbeperkt stijgingspotentieel 
bieden met bescherming tegen een daling. 

Strategisch 

6/10/2017 
Profiteren van hogere 
investeringsuitgaven 

USD 
De wereldwijde toename van de investeringsuitgaven zou de winsten in Industrie en IT verder 
moeten verhogen. De waarderingen zijn al hoog, maar er is ruimte voor meer winst. 

Tactisch 

6/10/2017 Op jacht naar “recovery trades” USD 
De valuta van de groeilanden die de voorbije jaren de zwaarste klappen kregen, zullen waarschijnlijk 
het meest profiteren van een positievere omgeving. Dat geldt onder meer voor de Mexicaanse peso, 
de Zuid-Afrikaanse rand, de Russische roebel en de Braziliaanse real. 

Tactisch 

Bronnen: Societe Generale Private Banking, Datastream. Gegevens op 6/10/2017   * Strategisch: 1-3 jaar. Tactisch: 3-12 maanden

Aflopende strategieën 
Oprichtingsdatum Overtuiging MUNT Reden voor de stopzetting Type 

13/05/2015 
Internet of things: bent u 
geconnecteerd? 

USD 
De halfgeleidercylus zal blijven versnellen. We geven er echter de voorkeur aan winst te 
nemen na de sterke rally begin 2016. 

Strategisch 

1/06/2015 
Infrastructuur: bouwen 
aan de toekomst 

EUR 
De defensieve sectorpositie woog op dit beleggingsthema in een periode van wereldwijde 
economische expansie. Bovendien stelde het plan van Donald Trump om de verouderde 
infrastructuur van de VS te verbeteren teleur. 

Strategisch 

04/12/2015 
Converteerbare obligaties 
- het beste van twee 
werelden 

EUR 
In een omgeving van stijgende rendementen en dure aandelen verleggen we de focus naar 
het absolute return-potentieel van converteerbare obligaties. 

Strategisch 

Bronnen: Societe Generale Private Banking, Datastream (gegevens op 6/10/2017).  
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Wereldwijde economische vooruitzichten 
Groei en inflatie 

Jaar-op-jaar 
veranderingen in % 

Groei reëel bruto binnenlands product* Consumptieprijsindexen* 
2016 2017f 2018f 2019f 2020f 2016 2017f 2018f 2019f 2020f 

Wereld (Mkt FX wegingen) 2.6 3.0 3.0 2.6 2.3 2.0 2.7 2.6 2.6 2.6 

Wereld (PPP** wegingen) 3.2 3.5 3.6 3.3 3.1 2.8 3.3 3.2 3.1 3.0 

Ontwikkelde landen (PPP) 1.7 2.1 1.9 1.4 1.0 0.8 1.7 1.5 1.7 2.0 

Groeilanden (PPP) 4.4 4.5 4.8 4.6 4.5 4.3 4.4 4.5 4.0 3.6 

Ontwikkelde landen 

VS 1.5 2.1 2.2 1.1 0.6 1.3 2.1 1.5 1.8 2.4 

Eurozone 1.8 2.2 1.7 1.2 0.6 0.2 1.5 1.1 1.4 1.3 

Duitsland 1.8 1.8 1.6 1.2 0.7 0.4 1.7 1.2 1.5 1.4 

Frankrijk 1.1 1.8 1.6 1.1 0.6 0.3 1.1 0.8 1.2 1.3 

Italië 1.0 1.5 1.2 0.7 0.3 0.0 1.3 1.1 1.3 1.2 

Spanje 3.2 3.0 2.4 1.8 0.8 -0.3 1.9 1.1 1.4 1.3 

VK 1.8 1.5 0.8 0.6 0.9 0.7 2.7 2.7 1.9 1.5 

Japan 1.0 1.3 1.2 1.1 0.9 -0.1 0.5 1.1 1.8 2.6 

Zwitserland 1.3 1.2 1.6 0.9 0.4 -0.4 0.4 0.6 0.9 0.4 

Australië 2.5 2.5 3.3 3.0 2.2 1.3 2.0 2.1 2.2 1.6 

Groeilanden 

China 6.7 6.8 6.2 5.4 5.2 2.0 1.7 2.3 2.0 1.4 

Zuid-Korea 2.8 2.8 2.4 2.5 2.3 1.0 2.1 1.8 1.7 1.7 

Taiwan 1.5 2.2 2.3 1.3 0.4 1.4 0.7 1.1 1.0 0.7 

India*** 8.1 7.1 6.9 7.3 7.2 4.9 4.5 3.6 3.9 4.3 

Indonesië 5.0 5.1 5.4 5.4 5.7 3.5 3.9 3.8 4.0 3.9 

Brazilië -3.6 0.5 1.7 1.9 0.9 8.7 3.4 3.8 4.0 4.0 

Mexico 2.0 2.1 2.0 0.9 0.4 2.8 5.9 3.8 3.3 3.2 

Chili 1.6 1.5 2.5 2.6 2.0 3.8 2.4 2.9 3.1 3.0 

Rusland -0.2 1.5 1.3 1.2 1.0 6.6 4.1 3.7 4.0 3.9 

Polen 2.7 4.0 3.9 3.3 3.0 -0.6 1.9 2.5 2.8 2.5 

Tsjechisch Republiek 2.5 4.3 3.2 2.9 1.6 0.7 2.3 2.2 1.7 0.5 
* (f: forecast)      ** PPP: koopkrachtpariteit     *** In India zijn de cijfers het gemiddelde over het boekjaar dat eindigt in maart. 

Bronnen: SG Cross Asset Research / Economics, IMF, maandag 18 september 2017 
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Marktprestaties 
Prestaties ontwikkelde aandelenmarkten  (in lokale munt) 

Huidig niveau 1m totale return 3m totale return YTD totale return 12m totale return 
S&P500 2519 2,1% 4,5% 14,2% 18,6% 
DJ Euro Stoxx 50 3595 5,2% 4,8% 12,6% 23,9% 
FTSE100 7373 -0,7% 1,8% 6,6% 11,2% 
Topix 1675 4,3% 4,7% 12,5% 29,3% 
MSCI AC World ($) 487 2,0% 5,3% 17,8% 19,3% 

Prestaties ontwikkelde obligatiemarkten  (in lokale munt) 

1m totale return 3m totale return YTD totale return 12m totale return 
Citigroup US Sovereign 3-7y -0,7% 0,4% 1,9% -0,9% 
Citigroup Germany Sovereign 3-7y -0,4% 0,5% -0,8% -1,2% 
Citigroup UK Sovereign 3-7y -1,4% -0,4% -0,3% -1,3% 
Citigroup Japan Sovereign 3-7y -0,3% 0,1% -0,1% -0,9% 

Yield to maturity 
BAML Corp Euro IG 0,89% -0,2% 1,1% 1,8% 0,5% 
BAML Corp Euro HY 3,05% 0,6% 1,8% 6,0% 7,9% 
BAML Corp US IG 3,19% -0,2% 1,4% 5,3% 2,3% 
BAML Corp US HY 5,95% 0,9% 2,0% 7,0% 9,0% 
BAML Corp UK IG 2,59% -1,9% 0,3% 3,0% 0,1% 

Prestaties aandelenmarkten van de groeilanden (in 
USD) 

Huidig niveau 1m totale return 3m totale return YTD totale return 12m totale return 

 MSCI EM 1082 -0,4% 8,0% 28,1% 22,9% 
 MSCI EM Asia 543 0,0% 7,2% 32,1% 24,2% 
 MSCI EMEA 266 -3,8% 6,5% 12,0% 14,1% 
 MSCI Latam 2917 1,6% 15,1% 27,0% 26,0% 

Prestaties obligatiemarkten van de groeilanden (in 
USD) 

Yield to maturity   1m totale return 3m totale return YTD totale return 12m totale return 

 BAML EM Sovereign 4,75% 0,0% 3,2% 10,8% 5,0% 
  Azië 3,56% 0,1% 2,7% 9,2% 3,1% 
  EMEA 4,25% -0,4% 2,9% 10,0% 6,1% 
  Latam 5,81% 0,5% 3,8% 12,3% 4,5% 

      BAML EM Corp 4,15% 0,2% 2,4% 7,5% 5,3% 
  Azië 3,58% -0,1% 1,6% 5,3% 2,4% 
  EMEA 3,83% 0,2% 2,0% 6,9% 4,7% 
  Latam 5,22% 0,6% 3,8% 11,2% 10,0% 
Bron: Societe Generale Private Banking, Bloomberg, Datastream (gegevens op 29/09/2017) 

BAML: Bank of America Merrill Lynch EM: Emerging Market (groeilanden) 

Corp : Corporate EMEA: Europa, Midden-Oosten, Afrika 

IG : Investment Grade LatAm: Latijns-Amerika 

HY: High Yield 
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Marktprestaties en prognoses 
Munten Prestaties YTD Huidig Prognose 6 maanden Prognose 12 maanden 
 EUR/USD 12,3% 1.18 1.20 1.25 
 USD/JPY -3,8% 112 115 115 
 EUR/CHF 6,8% 1.14 1.15 1.17 
 GBP/USD 8,6% 1.34 1.28 1.28 
 EUR/GBP 3,5% 0.88 0.94 0.98 

 10-jaarsrendementen wijziging YTD Huidig Prognose 6 maanden Prognose 12 maanden 
 (in lokale munt) basispunten 
 VS -12 2,3% 2,5% 2,8% 
 DUITS 35 0,5% 0,8% 1,1% 
 VK 16 1,4% 1,5% 1,7% 

 Grondstoffen Prestaties YTD Huidig Prognose 6 maanden Prognose 12 maanden 
 Goud in USD 10,9% 1284 1225 1200 
 Olie (Brent) in USD 1,5% 57.6 55 55 

 Aandelen  (in lokale munt) Totaal rendement YTD Huidig Prognose 6 maanden Prognose 12 maanden 
 S&P 500 14,2% 2519 2600 2650 
 EuroStoxx 50 12,6% 3595 3750 3800 
 FTSE 100 6,6% 7373 7550 7650 
 Topix 12,5% 1675 1740 1800 
Bron: Societe Generale Private Banking, Bloomberg, Datastream (gegevens op 29/09/2017) 

BAML: Bank of America Merrill Lynch EM: Emerging Market (groeilanden) 

Corp : Corporate EMEA: Europa, Midden-Oosten, Afrika 

IG : Investment Grade LatAm: Latijns-Amerika 

HY: High Yield 
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Société Générale Private Banking (« SGPB ») is de business line van de Groupe Société Générale S.A. die handelt vanuit haar zetel binnen Société Générale S.A. en haar netwerk  (juridisch 

gescheiden departementen of entiteiten, filialen of dochtermaatschappijen), gevestigd is in de hierna vermelde grondgebieden, handelt onder de merknaam  « Société Générale Private Banking », en 

verdeler is van dit document. 

Voorwerp van het document 

Dit document werd opgesteld door experts van Groupe Société Générale S.A. en meer in het bijzonder door experts van de business line Société Générale Private Banking, om u toe te laten gebruik 

te kunnen maken van informatie met betrekking tot een aantal financiële en economische gegevens. De namen en functies van de personen die dit document hebben voorbereid staan vermeld op 

de eerste pagina’s van dit document. 

Deze algemene beleggingsaanbevelingen hebben een promotioneel karakter en werden niet opgesteld overeenkomstig de reglementaire beschikkingen gericht op het bevorderen van onafhankelijke 

financiële analyses, en de verlener van beleggingsdiensten is niet onderworpen aan het verbod om, vóór de verspreiding van de communicatie, transacties uit te voeren op de 
betrokken instrumenten.

Het lezen van dit document vereist van u de nodige competenties en expertise om de financiële markten te kunnen begrijpen en om de financiële en economische informatie te beheersen die dit 

document bevat. Indien dat niet het geval is, raden wij u aan om contact op te nemen met uw persoonlijke adviseur, zodat u geen bestemmeling meer bent van dit document. Doet u dat niet, dan 
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Wij willen benadrukken dat de inhoud van dit document louter en alleen dient om u te helpen bij uw financiële beslissingen of beleggingen, en dat het hier niet over een gepersonaliseerde 

aanbeveling gaat. U behoudt de verantwoordelijkheid voor het beheer van uw activa, en de vrijheid over uw beleggingsbeslissingen. 

Bovendien kan dit document activaklassen vermelden die in bepaalde landen niet toegelaten of commercialiseerbaar zijn en/of die slechts voor een bepaalde categorie van beleggers voorbehouden zijn. In 

de veronderstelling dat u zou willen overgaan tot een belegging zal uw adviseur bij de entiteit Société Générale Private Banking waarbij u klant bent, afhankelijk van het geval en de toepasselijke wetgeving, 

nakijken of deze belegging mogelijk is in uw land en of deze overeenstemt met uw beleggersprofiel. 

Als u dit document niet meer wenst te ontvangen, vragen wij u uw adviseur daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen zodat hij de nodige maatregelen kan nemen. 

Belangenconflicten 

Dit document bevat het advies van de experts van SPGB. De marktoperatoren van Société Générale mogen transacties uitvoeren, of hebben dit reeds gedaan, op basis van de adviezen en de 

studies van deze experts. De experts van SPGB worden bovendien gedeeltelijk vergoed in functie van de kwaliteit en de juistheid van hun studies, de klantencommentaren, de inkomsten van de 

SG-entiteit die hen tewerkstelt, en concurrentiële factoren. 

De bedrijven van de Société Générale groep mogen in principe marktmakers zijn, transacties uitvoeren met betrekking tot de effecten waarnaar in dit document verwezen wordt, en kunnen 

bankdiensten verlenen aan de in dit document vermelde ondernemingen, alsook aan hun filialen. De bedrijven van de Société Générale groep kunnen van tijd tot tijd transacties uitvoeren, winst 

genereren, effecten aanhouden of als adviseur, makelaar of bankier handelen in verband met die effecten of met afgeleiden van deze effecten of in verband met de activaklassen vermeld in dit 

document. 

De bedrijven van de Société Générale groep mogen bij de raad van toezicht of de raad van bestuur van die ondernemingen worden vertegenwoordigd. 

De werknemers van de Société Générale groep of de personen of entiteiten die er mee gelieerd zijn, mogen van tijd tot tijd een positie in een effect of een activaklasse vermeld in dit document 
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Société Générale kan van tijd tot tijd posities in de effecten of onderliggende activa (derivaten inbegrepen) vermeld in dit document of, afhankelijk van het geval, in een ander actief verwerven of 

verkopen. Bijgevolg kan elk rendement voor een potentiële belegger er rechtstreeks of onrechtstreeks door worden beïnvloed. 

De bedrijven van de Société Générale groep hebben geen enkele verplichting om dit document te verspreiden of er rekening mee te houden in het kader van advies of transacties met een klant of in 

naam van een klant. 

Verder kan Société Générale andere studies uitgeven die niet in overeenstemming zijn met of waarvan de conclusies verschillen van de informatie vermeld in dit document, en hoeft ze zich er niet van 

te vergewissen dat die andere studies ter kennis werden gebracht van de ontvangers van dit document.. 

De Société Générale groep houdt een administratieve organisatie in stand die alle noodzakelijke maatregelen neemt om belangenconflicten te identificeren, te controleren en te beheren. Daarom 

hebben de Société Générale Private Banking entiteiten een beleid rond belangenconflicten ontwikkeld om belangenconflicten te voorkomen. Voor meer details kunnen de klanten van SGPB het 

beleid rond de omgang met belangenconflicten raadplegen dat hen werd overhandigd door de SGPB-entiteit waarbij ze klant zijn. 

Waarschuwingen van algemene orde 

Dit informatief document dat onderhevig is aan wijzigingen, wordt louter en alleen ter informatie meegedeeld en heeft geen contractuele waarde. 

De inhoud van dit document heeft niet tot doel beleggingsadvies of een andere beleggingsdienst te leveren, en vertegenwoordigt vanwege geen enkele entiteit van Société Générale Private Banking, 

enig voorstel, persoonlijke aanbeveling of advies met het oog op een belegging in de vermelde activaklassen. De informatie in dit document is geen juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.  

Bepaalde genoemde activaklassen kunnen diverse risico’s bevatten, resulteren in een potentieel verlies van het totaal belegde bedrag tot zelfs een onbeperkt verlies, en bijgevolg slechts 

voorbehouden zijn voor een bepaalde categorie van beleggers, en/of slechts aangepast zijn aan geïnformeerde en competente beleggers voor die activaklassen. Vooraleer bijgevolg een 

beleggingsbeslissing te nemen zal de potentiële belegger, naargelang het geval en de toepasselijke wetgeving, bevraagd worden door zijn persoonlijke adviseur bij de entiteit van Société Générale 

Private Banking waar hij klant is, teneinde te kunnen bepalen of hij bekwaam is om tot de beoogde belegging over te gaan en of die belegging verenigbaar is met zijn profiel en zijn 

beleggingsdoelstellingen. De klant dient ook, voor hij enige belegging doet, zijn gebruikelijke persoonlijke externe adviseurs te contacteren teneinde alle financiële, juridische en fiscale informatie te 

bekomen die hem toelaten de kenmerken en de risico’s van de belegging alsook de relevantie van het opzetten van de strategieën waarvan sprake in dit document in te schatten, alsook de fiscale 

behandeling ervan in functie van zijn persoonlijke situatie.  

Elke belegging vereist vooraf van deze laatste dat hij kennis neemt van de daarop betrekking hebbende contractuele en informatieve documenten, met name wat de risico’s betreft, en dat hij ze 

begrijpt en ondertekent. De potentiële belegger mag zijn beleggingsbeslissing niet baseren en/of een beleggingsopdracht geven uitsluitend op basis van dit document. Elke belegging kan fiscale 

gevolgen hebben en geen enkele entiteit van Société Générale Private Banking geeft fiscaal advies. De potentiële belegger moet (indien nodig) zelf een beroep doen op onafhankelijk fiscaal advies. 

Beleggingen in bepaalde vernoemde activaklassen kunnen in sommige landen niet zijn toegelaten of slechts voorbehouden zijn voor een bepaalde categorie van beleggers. Het is de 

verantwoordelijkheid van ieder persoon in bezit van dit document om zichzelf te informeren en de wettelijke en reglementaire bepalingen  van het betrokken rechtsgebied na te leven. Dit document is 

niet bestemd om verdeeld te worden aan een persoon of in een rechtsgebied waarvoor zulke verdeling beperkt is of als illegaal wordt beschouwd. Het mag met name niet worden verspreid in de 

Verenigde Staten en mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, worden verdeeld op de Amerikaanse markt of bij een US Person. 

De prijs en de waarde van beleggingen, alsook de inkomsten die eruit voorvloeien, kunnen zowel op- als neerwaarts schommelen. De wijzigende inflatie, rente en wisselkoersen kunnen een 

negatieve invloed hebben op de waarde, de prijs en de inkomsten uit de beleggingen in een munt die verschilt van die van de klant. De eventueel in dit document vermelde simulaties en 

voorbeelden worden louter ter informatie en ter illustratie meegedeeld. Deze informatie kan worden gewijzigd in functie van de marktschommelingen, en de informatie en de meningen vermeld in dit 

document kunnen evolueren.  Geen enkele entiteit van Société Générale Private Banking verbindt zich ertoe om dit document te actualiseren of te wijzigen, en aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid op dat vlak. Dit document heeft louter tot doel beleggers te informeren die een beleggingsbeslissing nemen zonder daarbij uitsluitend op dit document te vertrouwen. Geen enkele 

entiteit van Société Générale Private Banking kan aansprakelijk worden gesteld bij een rechtstreeks of onrechtstreeks verlies te wijten aan het gebruik van dit document of van zijn inhoud. Geen 

enkele entiteit van Société Générale Private Banking biedt enige uitdrukkelijke noch stilzwijgende garantie over de juistheid of de volledigheid van de informatie, de rendabiliteit of de prestatie van 

eender welke activaklasse, land of markt. 

De historische gegevens die worden gebruikt en de vernoemde informatie en adviezen zijn afkomstig van of gebaseerd op externe bronnen die door Société Générale Private Banking als 

betrouwbaar worden beschouwd maar die niet op onafhankelijke wijze door hen werden geverifieerd. De Société Générale Private Banking entiteiten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met 

betrekking tot de juistheid, de relevantie of de volledigheid van deze gegevens. De informatie over de prestaties uit het verleden die eventueel worden weergegeven, zijn in geen enkel geval een 



garantie op de toekomstige prestaties en zullen zich mogelijk niet herhalen. De waarde van een belegging wordt niet gegarandeerd en de waardering van de beleggingen kan schommelen. De 

voorspellingen rond toekomstige prestaties zijn gebaseerd op hypotheses die zich niet noodzakelijk zullen concretiseren.  

Dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de persoon aan wie het wordt bezorgd en mag niet worden gecommuniceerd, noch ter kennis worden gebracht van derden (met 

uitzondering van externe adviseurs en op voorwaarde dat zij zelf de nodige confidentialiteit respecteren), noch volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaandelijk en schriftelijk 

akkoord van de betrokken Société Générale Private Banking entiteit.. 
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