
Monthly House Views September 2017 

HOUSE VIEWS 

Lichte tegenwind 

De wereldwijde economie blijft sterker groeien dan verwacht en de vooruitlopende indicatoren tonen aan dat alle 

voorwaarden voor een verdere groei van de activiteit aanwezig zijn. De groei van de eurozone versnelde met 

ongeveer 2%, ruim boven haar langetermijnpotentieel. In de VS zullen de orkanen Harvey en Irma een negatieve 

impact hebben op de economie, gevolgd door herstel wanneer met de heropbouw wordt begonnen. In de aanloop 

naar het partijcongres in China volgende maand overtrof de groei de verwachtingen. We verwachten echter dat de 

focus zich in de komende kwartalen zal verplaatsen van met schuld gefinancierde stimuli naar een meer 

evenwichtige groei. 

Ondanks de positieve macro-omgeving blijft de prijsdruk globaal beperkt. De werkloosheid blijft dalen in de 

ontwikkelde landen en bereikt in veel landen het laagste punt in de cyclus, maar de loondruk blijft globaal laag. 

Hoewel de prijzen van industriële metalen onlangs zijn gestegen, zal de olieprijs in de komende kwartalen 

waarschijnlijk zijwaarts evolueren en dus verwachten we weinig impact van deze belangrijke factor voor de inflatie. In 

de eurozone zal de sterke positie van de eenheidsmunt dit jaar de geïmporteerde inflatie terugdringen. En tot slot is 

het ritme van de inflatie in veel groeilanden teruggevallen tot minder dan 5%. 

Gezien de sterke wereldeconomie wordt het uitzonderlijk soepel monetaire beleid steeds meer in vraag gesteld. 

Toch moeten veel centrale banken een beleid voeren met het oog op een specifieke inflatiedoelstelling, die weinig 

van hen bereiken of overtreffen. In die omgeving verwachten we dat het monetair beleid slechts geleidelijk zal worden 

genormaliseerd. In de VS blijft een nieuwe renteverhoging mogelijk, maar de Federal Reserve focust momenteel op 

de afbouw van haar balans door de herinvestering van aflopende obligaties te verminderen. De Europese Centrale 

Bank zal haar aankoopprogramma volgend jaar wellicht verderzetten, maar aan een trager ritme. Een hogere 

basisrentevoet is nog niet voor morgen. 

Meer details vindt u binnenin...

2 tot 3 – Samenvatting 4 tot 7 – Detail 

In overeenstemming met de toepasselijke reglementering delen we de lezer mee dat dit document is gekwalificeerd als een marketingdocument. 
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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: 
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In het kort 
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Verenigde 

Staten  

Ondanks de gezonde winstgroei zal de normalisering van het monetair beleid in de VS op de dure 

waarderingen wegen. 

Eurozone 
Een sterkere euro zal de bedrijfswinsten verlagen. De aandelen van de eurozone worden echter gesteund 

door de robuuste economische groei en het aanhoudend soepele beleid van de Europese Centrale Bank. 

VK Voorzichtigheid is geboden omwille van de tragere winstgroei en de onzekerheid over de Brexit. 

Zwitserland 
Internationaal gerichte Zwitserse bedrijven profiteren van het wereldwijde economische herstel en de zwakke 

frank. 

Japan 
De Japanse aandelen worden gesteund door de sterke winstgroei, de verbeterde corporate governance en 

de aantrekkelijke waarderingen. 

Groeilanden 
Globaal neutraal met een voorkeur voor markten die structurele hervormingen invoeren en markten die 

kunnen profiteren van het herstel van de technologiesector. 
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Overheids-

obligaties 

Na een recente zwakke periode kunnen de langetermijnrendementen worden gesteund door het verbeterde 

economisch momentum en een stijging van de inflatie. 

Duration** We verkiezen korte looptijden omdat de rentecurve steiler kan worden. 

Inflatiegelinkte 

obligaties 
Ondanks de beperkte inflatie blijven we positief voor dit segment. 

Investment 

Grade 

We blijven high yield verkiezen boven investment grade-obligaties in portefeuilles die in euro noteren, en 

bankemittenten boven industriële emittenten. 

High Yield 
De macro-omgeving is gunstig maar de sterke appetijt van de beleggers heeft de spreads naar een niveau 

gebracht waarbij een neutrale positie aangewezen is. 

Groeiland-

obligaties 

(harde valuta) 

Positief economisch momentum, afnemende inflatie en aantrekkelijke reële rendementen blijven beleggers 

naar obligaties van groeilanden lokken. Selectiviteit is echter geboden omdat de waarderingen stijgen. 
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EUR/USD 
De recente sterkte van de euro lijkt voorbij. Nu de speculatieve posities een piek hebben bereikt, is een 

bescheiden correctie mogelijk. De vooruitzichten blijven echter positief op langere termijn. 

GBP/USD 
Een geleidelijke vertraging van de economische activiteit en de onzekerheid over de Brexit kunnen op het 

GPB wegen.   

USD/JPY 

De yen heeft zijn positie tegenover de zwakke USD geleidelijk versterkt. We verwachten echter opnieuw een 

verzwakking omdat de Bank of Japan haar uiterst soepele monetaire beleid waarschijnlijk zal handhaven en 

het renteverschil kan vergroten. 

EUR/CHF  
De Zwitserse frank verloor terrein tegenover de uitstekend presterende euro. Hij kan nog verder verzwakken, 

maar de daling zal beperkt zijn als de centrale bank niet meer ingrijpt in de valutamarkten. 

Groeilanden 

Dankzij de kapitaalinstromen en een aantrekkelijke carry klommen de munten van de groeilanden fors 

tegenover de algemeen zwakkere USD. We verwachten dat deze factoren zullen aanhouden, zodat een 

neutrale positie aangewezen is. 
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Hedge-

fondsen 

De verschuiving in de correlaties tussen aandelen dit jaar speelt in de kaart van Long / Short Equity 

strategieën. CTA managers hebben een directionele blootstelling aan positieve trends in de 

aandelenmarkten opgebouwd, wat hun diversificatievoordelen heeft verminderd. 

Goud 

Goud profiteerde van de vlucht van de beleggers naar veilige havens na de toenemende spanningen op 

het Koreaanse schiereiland omdat het de beleggers een goede diversificatie bood. Het stijgingspotentieel is 

nu echter beperkt. 

Olie De olieprijs evolueert zijwaarts omdat de grotere voorraden aan de groeiende vraag kunnen voldoen. 

Bron: SG Private Banking, woensdag 6 sept. 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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Economische focus 

 Structurele stagnatie of schuldendeflatie? 

Tien jaar nadat de eerste problemen opdoken, wordt er nog steeds heftig gedebatteerd over de factoren die aan de 

basis lagen van de wereldwijde financiële crisis. Te hoge schulden, te weinig reglementering en een te soepel 

monetair beleid droegen bij tot de financiële crisis die de wereldeconomie op de knieën bracht. Maar sommige 

landen herstelden sneller dan andere. 

 

 

Sommige landen herstelden sneller dan andere 

 De Verenigde Staten presteerden na de crisis beter dan 

de eurozone; het bbp en de bedrijfswinsten stegen 

opnieuw tot boven het niveau van 2007. In de meeste 

Europese landen is dat niet het geval. Dat lijkt erop te 

wijzen dat de VS sneller en accurater reageerden op de 

crisis van Europa. 

 Veel groeilanden hebben de storm vrij goed doorstaan 

dankzij niet al te gesofisticeerde financiële systemen, 

gesloten kapitaalrekeningen en een solide groei. 

 Nu de grondstoffenboom voorbij is, zijn de vooruitzichten 

minder rooskleurig - het openbaar bestuur en de 

corporate governance zullen aanzienlijk moeten 

verbeteren om economische vooruitgang te 

bewerkstelligen. 

 Op het vlak van investeringen, onderwijs en beleid ziet het 

er voor Azië beter uit dan voor de andere groeiregio’s. 

Gunstige demografische ontwikkelingen zullen als een 

pluspunt worden beschouwd in een wereld die veroudert 

en dat geeft Afrika een voorsprong op de ontwikkelde 

regio’s. 

 

Maar gaat het om een structurele stagnatie of om 
schuldendeflatie? 

 Volgens sommige specialisten is er een periode van 

structurele stagnatie aangebroken voor de 

wereldeconomie, met een langdurig lage groei, lage 

inflatie en lage rente. Anderen zien schuldendeflatie als de 

oorzaak van het trage herstel en de tijd die nodig is om de 

gehavende balansen weer op peil te brengen en de 

'dierlijke instincten’ weer op te wekken. Is dit een “nieuw 

normaal” of een voorbijgaande fase?  

 De overheids- en privéschulden zijn verder toegenomen 

na de crisis en dat verhoogt de schuldenlast voor de 

volgende generaties. De lage basisrente maakt die schuld 

beheersbaar in de ontwikkelde economieën, maar in de 

andere landen, vooral China, nemen de risico’s toe. Het 

strakkere monetaire beleid in de VS zal niet alleen Europa 

maar ook de groeilanden op de proef stellen. Het niveau 

van de Amerikaanse rente heeft immers gevolgen tot ver 

buiten de grenzen van de VS.  

 De centrale banken slagen er ook niet in de inflatie op te 

drijven. Hoewel de werkloosheidsgraad in de VS, 

Duitsland en Japan een historisch dieptepunt heeft 

bereikt, blijft de inflatie laag. Betekent dit dat de inflatie 

structureel lager zal blijven, of is het slechts een nasleep 

van de crisis? In het eerste geval moeten de centrale 

banken hun arsenaal hulpmiddelen uitbreiden. In het 

tweede geval zal de inflatie uiteindelijk weer stijgen en 

moeten we alleen geduld uitoefenen.   

 Verontrustender is dat de productiviteitsgroei slabakt in de 

meeste ontwikkelde economieën. Dat is een grote zorg 

voor de beleidsmakers want demografie en productiviteit 

zijn bepalend voor de groei op lange termijn. Aangezien 

de demografische evolutie verslechtert, kunnen alleen 

betere productiviteitsvooruitzichten de groei een welkome 

boost geven. 

 Maar misschien staan we aan het begin van een nieuwe 

innovatiecyclus, gebaseerd op cloud computing, 

connectiviteit en robotisering. Het is nog te vroeg om te 

weten of het om een structurele stagnatie gaat of om de 

eerste stadia van een nieuwe productiviteitscyclus, maar 

alle hoop is nog niet verloren. 
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Obligaties 

Robuuste groei en verstrakking van het beleid door de centrale banken sturen het 
rendement op staatspapier hoger 

Het langetermijnrendement kan binnenkort uitbodemen om vervolgens opnieuw te stijgen. De termijnpremies en de 

inflatieverwachtingen kunnen fors stijgen door de afbouw van de balans van de Fed, de verminderde activa-aankopen van 

de ECB, de krappere arbeidsmarkten en de stijgende grondstoffenprijzen. 

In fixed income-portefeuilles verkiezen we inflatiegelinkte obligaties en floatingrate notes boven obligaties met vaste 

coupon; bedrijfsobligaties boven staatspapier en in euro genoteerd High Yield boven Investment Grade. Verbeterende 

fundamentele macro-gegevens rechtvaardigen het behoud van blootstelling aan de groeilanden. 

Overheidsobligaties 

We behouden obligaties met korte looptijd en verkiezen 

spreadproducten en floaters als afdekking tegen een 

waarschijnlijke stijging van de langetermijnrendementen. 

 Fed slankt balans af. De obligatiemarkten zullen minder steun krijgen

van de Fed wanneer die haar activa in bezit terugschroeft. De

impact zal in het begin beperkt zijn, maar zal geleidelijk toenemen.

Middellange en lange looptijden zijn het meest kwetsbaar voor een

renteherziening. Er wordt niet echt een nieuwe renteverhoging

verwacht in december, maar de inflatiedruk kan daar verandering in

brengen.

 Europese Centrale Bank beperkt activa-aankopen. De steun

van de ECB heeft gezorgd voor economisch herstel

in de eurozone – in september/oktober zal de

centrale bank waarschijnlijk aankondigen

dat ze de activa-aankopen voortzet in

2018, maar aan een trager ritme. De

benchmarkrendementen zijn laag en

het renterisico is vrij hoog nu de

rendementen lager liggen dan de

inflatie. We verwachten een toename

van de volatiliteit als de 

obligatiemarkten zich abrupt 

aanpassen.

 Bank of England – geen verandering. De

inflatiebezorgdheid is afgenomen nu het

tijdelijke effect van de daling van het Britse pond

geleidelijk verdwijnt. De economie blijft vertragen als gevolg

van de negatieve reële loongroei en de toenemende onzekerheid

rond de Brexit. Dat zou het inflatierisico moeten doen verdwijnen

ondanks het dalingsrisico voor het GBP. De BoE zal haar beleid

voorlopig vermoedelijk niet veranderen. De langetermijnrendementen

zullen niet immuun zijn voor de opleving van de wereldeconomie

maar de matige groei en inflatie zullen het stijgingspotentieel

beperken.

Bedrijfsobligaties 

Verbeterde kapitaaltoereikendheid zal de financiële 

obligaties steunen en de betere macro-gegevens 

zullen de groeilanden helpen. 

 De macro-gegevens blijven wijzen op een combinatie van

aanhoudende groei, lage inflatie en een soepel monetair beleid. Dat

is uiteraard een gunstige omgeving voor kredietmarkten, want een

sterke stijging van de wanbetalingen in bedrijfsobligaties is weinig

waarschijnlijk.

 Toch is dit al enige tijd het geval en dat is de markten niet ontgaan.

De jacht op rendement heeft bijgevolg de kredietspreads – de

rendementskloof tussen overheids- en bedrijfsobligaties - naar een

extreem strak niveau gestuurd. Daardoor vormt het 

bijkomende inkomen geen volledige 

compensatie meer voor het bijkomende risico 

dat inherent is aan deze effecten. 

 Er blijven niettemin een aantal relatief

aantrekkelijk gewaardeerde segmenten 

in de kredietmarkten. Een daarvan is 

de financiële sector. Sinds het begin 

van de kredietcrisis 10 jaar geleden 

hebben de toezichthouders de banken 

gedwongen hun schuldenlast en hun 

afhankelijkheid van trading te verminderen 

en de kapitaaltoereikenheidsratio’s te 

verbeteren, wat de kredietkwaliteit aanzienlijk 

heeft verbeterd. We zien nog steeds 

opportuniteiten in achtergestelde financiële obligaties. 

 Er is ook opportuniteit in de groeilanden. De inflatie is laag, de

macro-onevenwichten verbeteren, de centrale banken hebben

ruimte om de rente te verlagen en door de zwakke dollar zijn de

financiële voorwaarden voor de kredietnemers versoepeld. De

stijging van de rendementen blijft aantrekkelijk en dat rechtvaardigt

een aanhoudende blootstelling aan dit segment.

Bronnen: SGPB, Bloomberg (1/09/2017). IG = Investment Grade. 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. 

Obligaties van de 
groeilanden – nog steeds 

aantrekkelijker dan 
overheidsobligaties maar 

in mindere mate 
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Aandelen 

Winstgroei zal vertragen 

De stijging van 13,1% van de wereldwijde aandelen jaar op jaar werd aangestuurd door de hogere winstgroei, terwijl 

de waarderingen hoog bleven dankzij de lage obligatierendementen. Door het wereldwijde economisch herstel 

kunnen de bedrijfswinsten de komende maanden hoog blijven. De winstgroei zal echter vertragen nu de 

vooruitlopende indicatoren hun piek hebben bereikt. Bovendien zullen de hoger dan gemiddelde waarderingen 

onder druk komen door een geleidelijke normalisering van het monetair beleid in de VS en de eurozone. Al bij al 

verwachten we minder positieve aandelenrendementen in de nabije toekomst.

De eurozone en Japan blijven onze 

favorieten 

De recente valutabewegingen hebben de 

winstvooruitzichten veranderd.

 Eurozone – Solide groei maar sterkere euro laat zich voelen. Deze

zomer leden de aandelen van de eurozone onder een sterkere euro

en analisten stellen de winstvoorspellingen voor multinationals

neerwaarts bij omdat die een groot deel van hun inkomsten in het

buitenland realiseren. Het aanhoudend economisch herstel is echter

goed nieuws voor de bedrijfswinsten. Bovendien zullen de matige

loongroei en de aanhoudend soepele financieringsvoorwaarden

bijdragen aan een gunstige omgeving voor bedrijven. We

verwachten dat de winstgroei globaal zal dalen van 11,4%

dit jaar tot 8,6% in 2018.

 Zwitserland – Multinationals zullen

profiteren van de zwakkere frank. Het

toegenomen

ondernemersvertrouwen, het

uiterst soepele monetaire beleid

en de zwakkere frank zullen de

Zwitserse multinationals helpen

een recordgroei van de winst per

aandeel (EPS) te bereiken.

 Japan – sterke winstgroei en

redelijke waarderingen. De Japanse

aandelen werden gesteund door de

verbeterde winstgevendheid, een sterkere

winstgroei - dankzij de meer robuuste

binnenlandse en wereldwijde vraag - en aantrekkelijke

waarderingen. Een consolidatie in USD/JPY in de komende zes

maanden (zie pagina 7) zal het dalingsrisico eveneens beperken

omdat de aandelenmarkt traditioneel negatief is gecorreleerd met de

yen.

We blijven voorzichtig met Amerikaanse 

en Britse aandelen, maar neutraal voor 

de groeilanden 

Hogere Amerikaanse obligatierendementen 

gaan vaak gepaard met lagere waarderingen, 

wat het stijgingspotentieel van de 

Amerikaanse aandelen beperkt

 Verenigde Staten – beperkt stijgingspotentieel. Dankzij de zwakkere

dollar en de solide binnenlandse vraag zullen de bedrijfswinsten dit

jaar waarschijnlijk met meer dan 10% groeien. De

financieringsvoorwaarden zullen de komende maanden echter

verslechteren als de Fed de rente optrekt en haar balans afslankt,

een nadeel voor bedrijven met een hoge schuldgraad. Verder zullen

de waarderingen minder duur worden wanneer de Amerikaanse

rente wordt verhoogd, waardoor het stijgingspotentieel wordt

afgeremd.

 VK – tragere winstgroei zet aan tot voorzichtigheid. Na

een sterke versnelling medio 2016 vertraagt de 

winstgroei omdat de positieve effecten van het 

zwakke pond en de hogere olieprijzen 

afnemen. Hoewel de recente stijging van de 

basismetaalprijzen de winsten in de 

grondstoffensector heeft doen stijgen, 

volstaat dit niet om de markt in haar 

geheel te steunen, gezien de zorgen rond 

de Brexit. We blijven globaal voorzichtig. 

 Groeimarkten – neutrale positie. Dankzij

de sterkere wereldhandel en de snellere 

economische groei kan de winstgroei van de 

bedrijven in de groeilanden dit jaar tot boven 10% 

uitkomen. Een zwakkere dollar en aantrekkelijke 

waarderingen, vooral in vergelijking met de ontwikkelde 

markten, zijn eveneens positieve factoren. De renteverhogingen 

door de Fed en de vertraging van de Chinese groei kunnen echter 

nadelig zijn in de komende kwartalen. We behouden dus onze 

voorkeur voor markten waar structurele of corporate governance-

hervormingen worden doorgevoerd en markten die gericht zijn op 

de technologiecyclus. 

Tragere EPS-groei in 
het VK naarmate de 

steun afneemt 

Bronnen: SGPB, Bloomberg (31/08/2017). 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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Munten 

De rally van de dollar is voorbij 

Nu het Witte Huis er niet in slaagt hervormingen door voeren, ziet het er steeds minder naar uit dat er fiscale stimuli 

zullen komen. De dollar verloor nog meer terrein tegenover de munten van de ontwikkelde en de groeilanden en lijkt 

nu oververkocht. Hoewel hij licht kan herstellen als de Amerikaanse rente wordt opgetrokken, zal hij zijn hoogste peil 

niet meer halen.

Euro stabiliseert na de recente rally 

De euro zal iets van zijn recente winst moeten 

prijsgeven wanneer de Fed haar balans 

afslankt.

 Euro – tijd voor consolidatie. De eenheidsmunt heeft een deel van

zijn winst ingeleverd na de stijging tot boven 1.20. De recente klim

werd veroorzaakt door een verandering in de perceptie van het

Amerikaanse politieke risico en sterk speculatieve aankopen van de

euro. De dollar is nu oververkocht en kan herstellen wanneer de

afbouw van het soepele beleid van de Fed de Amerikaanse rente

hoger stuurt. Op langere termijn zal de euro worden gesteund door

het aanhoudend economisch herstel, een normalisering van

het monetair beleid van de ECB, een versterking van

het institutioneel kader en zijn aantrekkelijkheid

ten opzichte van andere munten.

 USD – neutrale positie. Ondanks de

recente verbetering in de

vooruitlopende indicatoren blijft de

Amerikaanse groei eerder matig en zal

de Fed de rente niet opnieuw

optrekken voor de inflatie stijgt. De

aanhoudend negatieve reële rente op

korte termijn kan de stijging van de USD

ook beperken.

 Britse pond – dalingsrisico. Het GBP

evolueert nog steeds onder invloed van de

brexit-onderhandelingen en de inflatietrends. Het

groeiende renteverschil met de VS en de onzekerheid rond de

brexit zullen het Britse pond lager sturen.

 Zwitserse frank – stilaan lager. De frank blijft duidelijk

overgewaardeerd en de centrale bank zal hem verder doen dalen. In

het licht van de economische verbetering en het verminderde

politieke risico in de eurozone, zullen beleggers bovendien minder

investeren in de frank als veilige haven. Die vermindering van de

opwaartse druk op de munt betekent echter dat er minder

interventies van de centrale bank in de valutamarkt nodig zijn, zodat

de potentiële daling eerder beperkt zal zijn.

Nog steeds selectief bodemvissen 

In tegenstelling tot de valuta van de 

groeilanden gaat de Yen in dalende lijn 

 Yen – dalende lijn.  De yen werd gesteund door zijn status als

veilige haven, een veerkrachtige Japanse economie en een

algemene zwakte van de dollar. De centrale bank wil de inflatie

echter aanwakkeren en de verwachtingen van een grotere

rentekloof met de VS zullen de yen onder druk zetten.

 Valuta van de groeilanden – veerkrachtig nu het dollarrisico

verdwijnt. De valuta van de groeilanden zullen worden gesteund

door een zwakke dollar, het verbeterende economisch 

momentum, hogere grondstoffenprijzen, de jacht 

op rendement en de robuuste cijfers uit 

China. In sommige landen kan de 

teruglopende inflatie echter tot 

renteverlagingen leiden. Dat zou de 

kloof met de VS verkleinen en kan de 

aantrekkelijkheid van obligaties van 

de groeilanden verminderen wanneer 

de Fed haar monetair beleid verder 

verstrakt. Selectiviteit blijft geboden in 

de valutamarkten van de groeilanden. 

 Chinese yuan – stijgingsrisico op

korte termijn. De munt wordt nog steeds 

gesteund door een robuuste groei en een 

strak monetair beleid. Door de economische 

expansie is er geld naar de Chinese aandelen gevloeid. De 

yuan kan verder terrein winnen, want de expansie van de 

wereldhandel is goed nieuws voor China en zijn handelspartners. 

We blijven constructief tegenover de yuan tegenover de dollar in 

afwachting van het congres van de Volkspartij midden oktober.  

Bronnen: SGPB, Bloomberg (1/09/2017). 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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Alternatieve beleggingen

Beperkt stijgingspotentieel voor olie en goud 

Geopolitieke spanningen en een vernietigende storm hebben de prijzen van goud en olie de hoogte in gejaagd. We 

verwachten echter een terugkeer naar een meer normaal niveau in de komende weken. 

Dankzij de zwakkere correlaties tussen aandelen en sectoren presteerden actief beheerde hedgefondsen dit jaar 

goed, ondanks de impact van geldstromen naar passieve beursgenoteerde fondsen in de voorbije jaren.

Grondstoffen 

De olieprijzen zullen vermoedelijk naar een 

normaal niveau terugkeren na de orkaan.

 Goud – Weinig hoopgevende vooruitzichten. Orkaan Harvey

zaaide vernieling aan de kust langs de Golf van Mexico (waar

18% van de Amerikaanse ruwe olie wordt geproduceerd en

45% van de raffinagecapaciteit is gevestigd). De stijging van de

benzineprijzen kan in de komende weken worden gecorrigeerd

wanneer het Amerikaanse ministerie van Energie strategische

reserves vrijgeeft. Ondertussen zal de vraag naar olie

waarschijnlijk geleidelijk toenemen dankzij de beter dan

verwachte wereldwijde groei. Het geleidelijk herstel van het

evenwicht vraag-aanbod kan de olieprijs rond

$50-55 houden.

 Goud – Beperkt stijgingspotentieel. Na

de laatste nucleaire test van Noord-

Korea klom goud naar zijn hoogste

pijl in 11 maanden uitgedrukt in

USD en steeg de prijs van

goudstaven met 10% sinds het

dieptepunt in juli. Op korte termijn

kan de goudprijs worden gesteund

door nieuwe geopolitieke 

spanningen en de recente

rentegedreven zwakte van de dollar. De

stijging kan echter beperkt worden door de

intentie van de Fed om haar balans binnenkort

af te slanken en de mogelijkheid van een nieuwe

renteverhoging tegen het einde van het jaar. We verwachten dat

de recente rally van korte duur zal zijn en behouden onze

prognose van $1,225 binnen 6 maanden.

Hedgefondsen 

Verminderde correlaties tussen Amerikaanse 

aandelen zijn gunstig voor stock-pickers op 

basis van fundamentele analyse.

 Long / Short Equity. Het voorbije jaar werd gekenmerkt door een

sterke vermindering van de correlaties tussen aandelen – van

60% naar 18% voor de leden van de S&P500-index, het laagste

niveau sinds 2004. Dat heeft bijgedragen tot de sterke returns

van Long / Short fondsen sinds het begin van het jaar. Onze

voorkeur blijft uitgaan naar stock-pickers op basis van

fundamentele analyse in de VS en Long and Variable Bias

beheerders in Europa en Japan.

 Event Driven. De sterke daling van de correlaties is ook

gunstig voor fundamental traders in Special 

Situations, omdat aandelen sterker reageren 

op intrinsieke waarde en factoren dan op 

macrotrends. Hoewel de meeste 

overnametransacties met succes 

worden afgerond, blijven de 

arbitragespreads strak, wat 

betekent dat het 

rendementspotentieel voor Merger 

Arbitrage is gedaald in lijn met het 

risico van niet-voltooiing van de 

transacties. 

 Rates / Credit. Zoals we hebben

benadrukt op pagina 5, zijn de spreads 

tussen het rendement op overheids- en 

bedrijfsobligaties uitzonderlijk strak. Daardoor is het 

rendementspotentieel in Long / Short Credit beperkt. En met de 

sterke macrocijfers en het lage wanbetalingsrisico is het nog te 

vroeg om naar Distressed Debt over te stappen.  

 Global Macro / Commodity Trading Advisors. Het momentum

blijft sterk in de aandelenmarkten (zie ons VaMoS framework op

pagina 2) en CTA’s hebben een aanzienlijke directionele

blootstelling opgebouwd, waardoor ze minder nuttig zijn als

diversificatie voor risico’s. In Global Macro blijft onze voorkeur

uitgaan naar multi-asset strategieën in de groeilanden, vanwege

de aantrekkelijke opportuniteiten.

Bronnen: SGPB, Bloomberg (1/09/2017). 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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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 
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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.. 
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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 
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