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Onze marktanalyse 

De vooruitzichten voor de wereldwijde groei zijn in de voorbije maanden iets verslechterd. Het ondernemersvertrouwen was tot 
onhoudbare hoogte gestegen en een lichte terugval was bijgevolg te verwachten. Bovendien domineerde de vrees voor 
wraakzuchtige handelssancties het nieuws. Toch blijft ons kernscenario voor 2018 positief. We verwachten een aanhoudende 
groei boven potentieel voor de VS en de eurozone. Voor de Britse bedrijven is er de verlengde overgangsperiode voor de brexit 
die meer duidelijkheid geeft en voor China wordt slechts een geleidelijke groeivertraging verwacht en werden er meer 
constructieve handelsbesprekingen gestart. 

Inflatievrees als gevolg van de loondruk in de VS leidde begin februari tot een eerste verkoopgolf. Daarnaast verwachten de 
gezinnen en de markt nu duidelijk een stijging van de prijzen. Het ritme van de loonstijgingen is niettemin vertraagd in de VS en de 
centrale banken tonen weinig bezorgdheid over de inflatiedruk. Recente prognoses van de Federal Reserve (Fed) en de 
Europese Centrale Bank (ECB) tonen slechts een iets hogere inflatie voor de komende jaren. Uiteindelijk verwachten we geen 
piekende inflatie maar een lichte stijging van zowel de brede als de kerninflatie. 

Zoals algemeen werd verwacht, heeft de nieuwe voorzitter van de Fed, Jerome Powell, de rente in maart opgetrokken, maar hij 
maakte geen melding van een koerswijziging. We verwachten nog twee renteverhogingen dit jaar – drie als de Fed signalen zou 
zien van een oververhitting als gevolg van de fiscale maatregelen – maar met die geleidelijke normalisering blijft het monetair 
beleid nog soepel. De Bank of England overweegt, naar het voorbeeld van de Fed, een tweede renteverhoging dit jaar na een 
lange pauze. De ECB zal op haar beurt de activa-aankopen normaliseren voor ze de rente optrekt en dus verwachten we geen 
hogere rente vóór het voorjaar van 2019. 

Aangezien het momentum in de wereldwijde aandelenmarkten stokt, adviseerden we eind februari de blootstelling terug te 
schroeven naar neutraal. Maar dankzij de solide wereldwijde groeivooruitzichten zullen de bedrijfswinsten dit jaar met dubbele 
cijfers groeien. Bovendien heeft de plotse stijging van de volatiliteit de beleggers alert gemaakt en dat is vaak een voorbode van 
betere opportuniteiten. 

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. 
CA111/APR/2018  
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Stabiliteit leidt tot instabiliteit 

In de voorbije jaren was de groei van het bruto binnenlands 
product (bbp) minder volatiel dan in de vorige tientallen jaren. 
De verschillen van jaar tot jaar waren namelijk veel kleiner.  

De Amerikaanse econoom Hyman Minsky opperde begin jaren 
1980 dat dergelijke perioden van lage volatiliteit de 
risicobereidheid en de schuldopbouw verhogen, wat leidt tot 
een economische boom1. En booms worden na verloop van 
tijd meestal onstabiel en eindigen uiteindelijk in een crisis. Die 
theorie verwierf grote bekendheid in de nasleep van de 
kredietcrisis. 

Metingen van het ondernemers- of beleggersvertrouwen – 
zoals de wereldwijde Purchasing Managers’ Index of de Duitse 
ZEW – zijn nuttige vooruitlopende indicatoren van trends in 
economische groei. De PMI survey is zodanig ontworpen dat 
een niveau van meer dan 50 punten op een expansie van de 
productie wijst en minder dan 50 punten op een krimp 
(recessies treden meestal op wanneer de PMI onder 45 punten 
zakt).  

In de loop van 2017 nam het PMI-vertrouwen aanzienlijk toe. In 
veel belangrijke economieën bereikte het vertrouwen een piek 
in de cyclus en wees het op een voortzetting van de 
gesynchroniseerde economische expansie. Zo’n uitgesproken 
optimisme duurt echter meestal niet lang en hoewel de recente 
surveys ruimschoots boven 50 blijven, wijzen ze op een lichte 
verzwakking in het groeimomentum.  

Hogere volatiliteit geen aanleiding tot bezorgdheid 

Net als de wereldeconomie beleefden ook de financiële 
markten een langere rustige periode. De MSCI World index, de 
graadmeter voor wereldwijde aandelen, zette maand na maand 
een positief totaalrendement neer van oktober 2016 tot januari 
2018. De maakte de “dierlijke instincten” wakker bij de 
beleggers en in januari van dit jaar zagen we de sterkste 
koersstijging van de voorbije jaren. Ondertussen trad er een 
correctie op in de markten die woog op het momentum, een 
sleutelcomponent in ons VaMoS-framework. Zoals we in 

1 “Stabiliteit leidt tot instabiliteit. Hoe stabieler dingen worden en hoe langer ze stabiel 
blijven, des te onstabieler worden ze wanneer de crisis toeslaat.” Hyman Minsky, The 
Financial Instability Hypothesis, 1982. 

recente maandelijkse House Views hebben gezegd, was dit 
een aanleiding om de blootstelling aan wereldwijde aandelen 
naar een meer neutraal niveau terug te brengen. 

Een van de duidelijkste signalen van een meer hobbelig 
parcours was de forse stijging van de VIX-index van de S&P 
500. De VIX meet de kost van afdekking via opties op de index. 
Een hogere kost wijst op een hogere risicoaversie, een lage 
kost op het tegenovergestelde. In 2017 daalde de VIX 
gemiddeld tot 11,1%, veruit het laagste niveau sinds de 
wereldwijde financiële crisis. De scherpe marktcorrecties sinds 
begin januari 2018 joegen de volatiliteit opnieuw de hoogte in. 
Het gemiddelde over 2018 tot nu toe, 17,2%, is inderdaad 
hoger dan de piek van 16,0% in 2017!  

Die terugkeer naar een hogere volatiliteit is volgens ons echter 
geen aanleiding tot bezorgdheid. We moeten dit eerder als een 
terugkeer naar normale marktomstandigheden beschouwen. 
Het gemiddelde over 2018 tot nu toe is in feite lager dan het 
gemiddelde sinds 2007, dat 19,8% bedraagt.  

Marktberoering biedt koopopportuniteiten 

De wereldeconomie heeft een lange periode van gestage groei 
met lage volatiliteit gekend in de voorbije jaren, terwijl de 
wereldwijde en de Amerikaanse aandelen gedurende 
uitzonderlijk lange tijd weinig volatiele en positieve rendementen 
genereerden. Volgens de theorie van Minsky zijn de 
verschuivingen naar meer variabiliteit in vooruitlopende 
economische indicatoren en naar hogere volatiliteit in de 
aandelenmarkten het logische gevolg van de voorafgaande 
rustige periode.  

Die terugkeer naar meer normale omstandigheden heeft een 
deel van de zelfgenoegzaamheid van de beleggers 
weggenomen en wereldwijde aandelen zijn nu aantrekkelijker 
geprijsd dan eind januari. En aangezien we verwachten dat de 
robuuste expansie zal aanhouden en een solide winstgroei zal 
genereren, kunnen periodieke stijgingen van de volatiliteit en 
verkoopgolven in aandelen tot koopopportuniteiten leiden.   

Op het Wereld Economisch Forum eind januari heeft het 

Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn groeiprognose 

voor de wereldeconomie voor dit en volgend jaar 

opwaarts bijgesteld. De hoofdeconoom van het IMF liet 

wel het volgende optekenen: “Het grootste risico is 

zelfgenoegzaamheid… we staan mogelijk dichter bij een 

recessie dan u denkt.” Waarom heeft hij het over 

zelfgenoegzaamheid? Een waarom is dat een risico? 
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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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AANDELEN  OBLIGATIES  ALTERN.  

Bron: SG Private Banking, 29/03/2018, * Duration: short = 3 tot 5 jaar, medium = 5 tot 7 jaar, long = 7 tot 10 jaar. HY = High Yield - hoogrentende 
obligaties (hoger rendement maar meer risico), Inv. Grade = Investment Grade-obligaties (hogere kwaliteit maar lager rendement) 
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In het kort 
AA

N
D

EL
EN

* 

Verenigde 
Staten  

We blijven licht onderwogen in een wereldwijde aandelenportefeuille. In de sectoren behouden we onze voorkeur voor 
financiën, industrie en energie. We zijn neutraal voor de technologiesector, tot nog toe. We zijn voorzichtiger met defensieve 
sectoren. 

Europa 
Het wereldwijde economische herstel zal de winsten van de bedrijven steunen maar de groei zal vertragen. Tragere groei en 
zorgen over de brexit zullen beleggers zenuwachtig maken.  

Eurozone 
We blijven neutraal voor aandelen van de eurozone. In de sectoren gaat onze voorkeur nog steeds uit naar financiën en 
technologie. We zijn tactisch neutraal voor cyclische sectoren. We blijven onderwogen voor rentegevoelige defensieve 
sectoren.  

VK 
Het recente akkoord over de overgangsfase voor de brexit kan op korte termijn tot meer optimisme leiden bij de beleggers. 
Toch blijft er nog veel onzekerheid en we raden aan voorzichtig te zijn met Britse aandelen. 

Zwitserland 
In de voorbije maanden werden de winstprognoses neerwaarts herzien en de relatieve waarderingen zijn duur. Bovendien zal 
de Zwitserse markt weinig profiteren van de wereldwijde groei omdat ze sterk is blootgesteld aan defensieve aandelen. 

Japan 
De Japanse aandelen profiteren van een positieve economisch omgeving. De economie groeit boven potentieel en de 
inflatie is aanzienlijk lager dan het doel van 2% zodat de Bank of Japan haar uiterst soepele beleid kan handhaven.   

Groeilanden 
De winstmarges en het aandelenrendement zijn sinds medio 2016 gestaag verbeterd. Bovendien blijven de absolute en 
relatieve waarderingen aantrekkelijk en zal een zwakke Amerikaanse dollar de groeimarkten opnieuw steunen. 

O
B

LI
G

A
TI
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* 

Overheids-
obligaties 

We blijven defensief ten aanzien van Amerikaanse staatsobligaties met een voorkeur voor korte looptijden. De vermindering 
van de activa-aankopen en de sterke economische groei zullen opwaartse druk blijven uitoefenen op de 
obligatierendementen van de kernlanden van de eurozone. 

Duration We verkiezen nog steeds korte looptijden omdat de rendementscurven kunnen versteilen of stijgen. 

Inflatiegelink-
te obligaties 

Dit segment biedt een goede afdekking tegen de stijging van de inflatie.  

Investment 
Grade 

We blijven High Yield verkiezen boven Investment Grade in de in euro genoteerde portefeuilles.  

High Yield We blijven constructief voor hoogrentende obligaties van de eurozone. We zijn echter voorzichtiger in de VS. 

Obligaties  
groeilanden 
(in EUR en 
USD) 

Beleggers opteren best voor landen waar de macro-omgeving verbetert en landen die beperkte herfinancieringsbehoeften 
hebben. Obligaties in lokale munt kunnen interessante diversificatiemogelijkheden bieden. 

M
U

N
TE

N
 

EUR/USD Hoewel de euro op korte termijn geen duidelijke richting uitgaat, blijven we constructief voor de langere termijn. 

GBP/USD 
De vooruitgang in de brexitonderhandelingen steunde het pond maar er blijven onduidelijkheden. We verwachten een  
koers van ongeveer 1.40 binnen zes maanden en 1.43 binnen een jaar. 

EUR/GBP 
Hoewel de groei in het VK zwakker is dan in andere ontwikkelde markten, zijn de dalingsrisico’s afgenomen. Het Britse 
pond lijkt correct gewaardeerd.  

USD/JPY De yen zal versterken omdat de toenemende inflatiedruk de centrale bank tot actie zal aanzetten. 

EUR/CHF  
We verwachten dat de frank verder terrein zal verliezen tegenover de stijgende eenheidsmunt. Waarschijnlijk zal dat  
echter geleidelijk gebeuren, met korte periodes van stijgingen die de centrale bank zal beteugelen via marktinterventies. 

Groeilanden 
Solide groeivooruitzichten en een gezond beleid steunen de valuta van de groeilanden. De geleidelijke verstrakking van  
de Fed zal op de dollar blijven wegen en dat is positief voor alle groeilandvaluta. Een echte handelsoorlog kan de munten  
van exportgerichte economieën in problemen brengen. 

AL
T.

 B
EL

. 

Hedge-
fondsen 

Aantrekkelijke opportuniteiten waarbij Event Driven-fondsen kunnen profiteren van ‘Speciale Situaties’ die ontstaan door 
bedrijfsherstructureringen en fusieactiviteiten. Blijf overwogen. 

Goud 
Ondanks de tegenwind vinden we goud nog steeds een goede diversificatie binnen de portefeuilles. Zijn eigenschappen van 
‘veilige haven’ helpen dalingen verzachten en de volatiliteit verminderen. 

Olie 
Ondanks de sterkere wereldeconomie zal de olieprijs dalen door de verhoogde productie van Amerikaanse schalieolie en de 
groeiende wereldwijde voorraden. 

 

  

Bron: SG Private Banking, 29/03/2018, * Duration: short = 3 tot 5 jaar, medium = 5 tot 7 jaar, long = 7 tot 10 jaar. HY = High Yield - hoogrentende 
obligaties (hoger rendement maar meer risico), Inv. Grade = Investment Grade-obligaties (hogere kwaliteit maar lager rendement) 
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Centrale banken 

 Normalisering monetair beleid – geleidelijk maar weifelend 

• De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zal de rente verder verhogen wanneer de prijsdruk toeneemt.  

• Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is er geen haast bij, gezien de aanhoudend lage inflatie.   

• De Bank of England (BoE) zal geleidelijk actie ondernemen.  

De Fed zal de rente verder optrekken De ECB en de BoE gaan trager 

 De belastinghervorming zal de Amerikaanse groei 
dit jaar een boost geven 

  We verwachten vóór 2019 geen renteverhoging 
in de eurozone 

 

 
• Hoewel de deflatierisico’s nu definitief tot het verleden 

behoren, heeft het seculiere stagnatiescenario nog een 
aantal aanhangers. De trage reactie van de inflatie op de 
sterke groei wijst op het ontbreken van onderliggende 
prijsdruk. De lonen zijn nauwelijks gestegen, hoewel de 
werkloosheid in diverse landen tot onder het 
evenwichtsniveau op lange termijn is gedaald. Cyclische 
factoren zullen de inflatie wel hoger sturen, maar 
wereldwijd remmen structurele krachten ze af.  

• Amerikaanse Federal Reserve (Fed) – 
nieuwe renteverhoging. Na een 
algemeen verwachte renteverhoging 
in maart, zal de Fed het beleid 
verder normaliseren. Het FOMC 
heeft de inflatieprojecties deze 
maand iets opgetrokken, maar dat 
volstond niet om zijn standpunt 
van twee naar drie 
renteverhogingen dit jaar te 
brengen, want de meningen blijven 
verdeeld. 

• Verkies korte looptijden. Na een korte rally 
keerde de trend van het rendement op 
Amerikaanse 10-jaarsobligaties vooraleer de mijlpaal van 
3% te bereiken. De inflatieverwachtingen op lange termijn 
zijn te sterk verankerd om een versteiling van de 
Amerikaanse rendementscurve mogelijk te maken. De 
Amerikaanse obligatierendementen kunnen dit jaar verder 
terrein winnen, maar we verwachten geen sterke 
beweging. De markten vrezen voor een omkering van de 
rendementscurve (vaak als een vroeg signaal van recessie 
beschouwd), maar we zien momenteel weinig dalingsrisico. 

 
• Europese Centrale Bank (ECB) – in slow motion. De 

inflatiecijfers blijven tegenvallen en het doel van 2% van 
de ECB zal waarschijnlijk niet voor 2020 worden bereikt. 
Door de aanhoudende economische slapte zal de inflatie 
niet significant toenemen. Dat zal de ECB helpen om de 
afbouw van de kwantitatieve versoepeling uit te stellen, 
hoewel een aantal bestuurders sneller willen gaan. De 

timing voor het stopzetten van de activa-aankopen 
is nog steeds niet helemaal duidelijk en we 

verwachten meer toelichtingen van de 
ECB tegen het einde van het eerste 

halfjaar. De ECB vreest dat een 
verdere versterking van de euro 
op de groei en de inflatie zal 
wegen en we vermoeden dat 
ze tot december zal wachten 
om de activa-aankopen stop te 
zetten. Handelsspanningen 

kunnen de economische 
activiteit eveneens vertragen. 

Globaal verwachten we geen 
renteverhoging vóór het tweede 

halfjaar 2019.  

• Bank of England (BoE) – momenteel geen verandering. 
De BoE heeft de rente eind november 2017 opgetrokken 
maar heeft sindsdien geen actie meer ondernomen. 
Hoewel de verklaringen niet erg agressief zijn, blijft een 
renteverhoging dit jaar mogelijk. De BoE is niet opgezet 
met de sterk negatieve reële rendementen nu de 
economie zo goed standhoudt. Ze zal echter maar zeer 
traag actie ondernemen. De rendementen op korte 
termijn zijn gevoelig voor de stijgende wereldwijde 
rentevoeten terwijl de dalende binnenlandse inflatie de 
langetermijnrendementen zal afremmen. 

Bronnen: SGPB, Bloomberg, 29/03/2018. 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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Overheidsobligaties 

 Bereid u voor op hogere rendementen 
• We blijven defensief ten aanzien van Amerikaanse staatsobligaties met een voorkeur voor korte looptijden.  

• De vermindering van de activa-aankopen en de sterke economische groei zullen opwaartse druk blijven uitoefenen op 
de obligatierendementen van de kernlanden van de eurozone.  

• De Britse rendementen kunnen hoger klimmen in lijn met de VS maar de lagere inflatie zal de stijging beperken.  

• Obligaties van groeilanden bieden nog steeds een hoger rendement, maar beleggers moeten selectief zijn en korte 
looptijden aanhouden nu de Amerikaanse rendementen stijgen.  

• We geven nog steeds de voorkeur aan korte looptijden, inflatiegelinkte obligaties en obligaties van de perifere landen. 

Verdere stijging Obligaties van groeilanden – nog steeds lucratief 

 De obligatierendementen zullen onvermijdelijk 
blijven stijgen 

  Carry en niet de spreadcompressie zullen de 
prestaties bepalen. 

 

 
• De kaarten zijn gunstig voor hogere rendementen. De 

rendementen van obligaties met lange looptijd blijven lager dan 
we op basis van de fundamentele gegevens mogen 
verwachten. Gezien de geleidelijke stijging van de inflatie zal de 
termijnpremie – de premie die van beleggers wordt geëist om 
de rente- en inflatierisico’s die met langlopende obligaties 
gepaard gaan te compenseren - hoger klimmen. Ook de 
vermindering van de activa-aankopen en de hogere uitgifte van 
staatspapier kunnen de rendementen hoger sturen. 

• Amerikaanse overheidsobligaties. De obligatierendementen 
gingen begin 2018 de hoogte in toen de 
inflatievrees weer opdook. De bezorgdheid is 
iets afgenomen maar de risico’s vertonen 
nog steeds een stijgende trend. De 
boost door de belastinghervorming zal 
de groei boven potentieel houden 
maar ook de uitgifte van staatspapier 
significant verhogen. We verkiezen 
nog steeds inflatiegelinkte obligaties 
en korte looptijden om ons in te 
dekken tegen inflatieverrassingen en 
stijgende rendementen. Globaal zal 
de stijging van de rendementen 
worden afgeremd door de geringe 
kans op een renteverhoging in Europa 
en Japan, de brede rendementskloof en 
de handige communicatie van de Fed. 

• Overheidsobligaties van de eurozone. Volgens 
ons is het aangewezen Europese kernobligaties te 
vermijden gezien hun onaantrekkelijk rendement en de 
renteherziening die we kunnen verwachten na het einde van 
de kwantitatieve versoepeling eind 2018. De ECB heeft haar 
maandelijkse activa-aankopen begin 2018 al met de helft 
verminderd van € 60 miljard tot € 30 miljard. Perifere obligaties 
zouden beter moeten presteren dankzij de solide groei, 
sterkere fundamentele gegevens en de aantrekkelijke carry. 
Inflatiegelinkte obligaties blijven eveneens een goed 
diversificatie-instrument. 

 
• Britse overheidsobligaties. De groeivooruitzichten zijn zwak 

maar het risico van een ‘cliff-edge’ exit in 2019 is aanzienlijk 
verminderd nu er een akkoord werd getroffen over een 
overgangsperiode vóór de volledige uitstap uit de Europese 
Unie eind 2020. De inflatie begint eindelijk af te nemen. Dat 
zou de volgende renteverhoging van de BoE kunnen 
vertragen, maar dat is hoogst onzeker, omdat de loondruk 
hoog blijft als gevolg van de historisch lage werkloosheid. 
De hogere wereldwijde rente zal de rendementen van Brits 
staatspapier onder druk zetten, maar de binnenlandse 

omstandigheden oefenen een tegengestelde druk uit. 
Uiteindelijk verwachten we dat de 

rendementen minder sterk zullen stijgen 
dan in de VS en de kernlanden van de 

eurozone. 

• Groeimarktobligaties. Na een 
korte verstrakking zijn de spreads 
van de groeimarktobligaties 
opnieuw verbreed als reactie op 
de recente verkoopgolf in de 
markt. Die beweging bleef 
bescheiden en we verwachten 
geen aanhoudende verbreding. 

De wereldwijde en binnenlandse 
factoren zijn nog altijd gunstig. 

Wereldwijd is er overvloedige 
liquiditeit, de dollar verzwakt verder en 

in de meeste landen verbeteren de macro-
gegevens. Na een sterk 2017 zal 2018 

waarschijnlijk hobbeliger verlopen. Perioden van de 
volatiliteit kunnen de markten opschrikken en stijgende 
Amerikaanse rendementen zullen de kloof tussen 
rendementen van de groeilanden en de ontwikkelde 
economieën verkleinen. Door de robuuste fundamentele 
gegevens en de lage inflatie blijft deze activaklasse 
aantrekkelijk. Beleggers opteren best voor landen waar de 
macro-omgeving verbetert en die beperkte 
herfinancieringsbehoeften hebben. Obligaties in lokale munt 
kunnen interessante diversificatiemogelijkheden bieden. 

   

 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 

01
-1

5 

04
-1

5 

07
-1

5 

10
-1

5 

01
-1

6 

04
-1

6 

07
-1

6 

10
-1

6 

01
-1

7 

04
-1

7 

07
-1

7 

10
-1

7 

01
-1

8 

US 2-10yr yield 
curve 

German 2-10yr 
yield curve 

Bronnen: SGPB, Bloomberg, 3/04/2018. 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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Bedrijfsobligaties 

 Meer waarde dan in overheidsobligaties 

• Ondanks een teleurstellend eerste kwartaal, verwachten we nog steeds dat bedrijfsobligaties iets beter zullen 
presteren dan overheidsobligaties in 2018. 

• In de VS verkiezen we nog steeds Investment Grade (IG) boven High Yield-obligaties (HY) en banken boven niet-
financiële bedrijfsobligaties.  

• In de eurozone hebben achtergestelde financiële obligaties en hybride financiële bedrijfsobligaties onze voorkeur en 
verkiezen we HY boven IG.  

• In het VK verwachten we dat bedrijfsobligaties beter zullen presteren dan overheidsobligaties vanwege hun extra carry. 

Verenigde Staten Eurozone & VK 

 We blijven de voorkeur geven aan IG-obligaties 
boven HY en aan banken boven niet-financiële 

bedrijfsobligaties 

  Bedrijfsobligaties zullen vermoedelijk beter presteren 
dan overheidsobligaties 

 

 
• Na een sterk begin van het jaar met een verdere 

samendrukking van de spreads en een groot aantal 
uitgiften, werden de kredietmarkten getroffen door 
risicoaversie. De spreads verbreedden weer tot het niveau 
van het derde kwartaal 2017 en de gunstige factoren van 
vorig jaar (economisch herstel, overvloedige liquiditeit, 
soepel monetair beleid) verdwijnen stilaan. De 
cijfergegevens voor bedrijven blijven positief met een solide 
winstgroei en de verwachting van lage faillissementsratio’s. 
De globale omgeving wordt echter stilaan 
minder gunstig.  

• Verenigde Staten. De verbreding van de 
spread was meer uitgesproken voor 
IG-obligaties dan voor HY-
instrumenten, voornamelijk 
vanwege het grote aantal uitgiften 
en de afnemende risicoappetijt.  

• Zelfgenoegzame beleggers 
hebben zich ook tevreden gesteld 
met minder strikte 
beschermingsclausules in de 
leningsvoorwaarden. Een nieuwe 
golf van fusies en overnames kan de 
kredietposities verslechteren en de 
hogere Amerikaanse rentevoeten drijven 
de rendementen van staatspapier op, zodat 
diversificatie in bedrijfsobligaties minder aantrekkelijk 
wordt voor institutionele beleggers. 

• Globaal blijven de kredietfundamenten echter solide. De 
sterke winstgroei hield de schuldenratio’s onder controle, 
hoewel ze sinds kort in stijgende lijn gaan.  

• We verwachten dat de spreads zullen stabiliseren vooraleer 
opnieuw te krimpen dankzij de gunstige economische 
context, het kleinere aantal uitgiften en het positieve 
winstmomentum. 

 
• Eurozone. Ondanks de massieve aankopen van de ECB 

werden bedrijfsobligaties getroffen door de turbulentie in 
de markt. Door opwaartse druk van Amerikaanse 
rendementen en zorgen over een handelsoorlog zijn de 
high yield spreads verbreed tot het niveau van de lente 
2017 en bleef de verbreding van de spread bij IG-
obligaties eerder beperkt. We verwachten dat de 
spreads opnieuw zullen verstrakken. 

• De kredietmarkt zal steun verliezen wanneer de 
ECB haar activa-aankopen vermindert. 

Maar dankzij de soepele financiering, 
een sterkere groei en de beperkte 

schuldenlast van de bedrijven 
zouden de faillissementsratio’s 
nog verder onder hun historisch 
gemiddelde moeten zakken. In 
die omgeving blijven we 
achtergestelde financiële 
obligaties en hybride 
bedrijfsobligaties verkiezen 
omdat ze kunnen profiteren van 

de meer robuuste groei en de 
steilere rendementscurve. 

• VK. In het eerste kwartaal zijn de 
spreads fors verbreed. Door de 

wereldwijde turbulentie in de markt zagen we 
de trends in de VS en de eurozone ook in de Britse 
bedrijfs- en overheidsobligaties. De recente inspanningen 
om een zachte brexit te regelen en de verwachting van 
een meer stabiele groei zijn echter geruststellend voor de 
Britse kredietmarkten. De bijkomende carry zal de Britse 
bedrijfsobligaties ook helpen om beter te presteren dan 
staatspapier. 

Bronnen: SGPB, Bloomberg, Datastream, 29/03/2018. 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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Inflatie – Inhaalbeweging 

Hoewel de deflatievrees blijkbaar is verdwenen, blijft 
de inflatie verrassend laag. De opwaartse druk neemt 
echter geleidelijk toe en de inflatie kan hoger uitvallen 
dan verwacht, vooral in de VS. 

Wereldwijde invloedsfactoren Inflatie wordt vaak als 
een binnenlands verschijnsel beschouwd. Maar de 
voorbije tientallen jaren is de invloed van wereldwijde 
factoren toegenomen (bv. toenemende wereldhandel, 
lagere transportkosten, deregulering van de markt, 
offshoring, digitalisering). Nu de bedrijven wereldwijd 
concurreren, zetten producenten alles op alles om de operationele kosten te verminderen om 
de stijging van de goederenprijzen te beperken. Anderzijds zijn de prijzen van de diensten – die 
voornamelijk in het binnenland worden geproduceerd en verbruikt – geleidelijk blijven stijgen.  

Nog steeds geen loondruk. De daling van de werkloosheid heeft minder loondruk gegenereerd 
dan in de vorige periode van economisch herstel. In de VS is de werkloosheidsgraad tot onder 
het langetermijnevenwicht gedaald (gemeten aan de hand van de non-accelerating inflationary 
rate of unemployment (NAIRU)). Daardoor zouden de lonen sneller moeten stijgen, maar er 
waren weinig signalen in die richting. Uit academisch onderzoek blijkt dat de succesvolle aanpak 
van de inflatie door de centrale bank tot meer flexibele arbeidsmarkten heeft geleid. 

Bereid u voor op inflatieverrassingen. Ondanks de sterkere groei en de hoge grondstoffenprijzen 
waren er weinig inflatieverrassingen. In ontwikkelde markteconomieën is olie een minder 
krachtige stimulans voor inflatie geworden dankzij de efficiëntiewinst en de opkomst van 
vervangingsproducten. In de obligatiemarkt bleven de breakeven inflation rates (het 
rendementsverschil tussen nominale en inflatiegelinkte obligaties) stabiel en dat wijst op 
beperkte inflatiebezorgdheid. Zelfs de Fed lijkt zich geen zorgen te maken over de inflatie en 
verwacht slechts een geleidelijke stijging van de prijzen.  

Toch kunnen een aantal factoren de inflatie bevorderen en tot een verrassende stijging leiden. 
De boost door de belastinghervorming kan oververhitting van de economie en loondruk 
veroorzaken als de krapte op de arbeidsmarkt nog toeneemt. We verwachten ook dat de 
zwakke dollar de invoerprijzen zal doen stijgen.  

We raden een korte duratie aan in obligatiemarkten. Beleggen in inflatie breakevens kan het 
risico verlagen om klappen te krijgen als de rendementen hoger klimmen. We verwachten dat 
de inflatie hoger zal klimmen dan de huidige verwachtingen binnen 5 tot 10 jaar 

 

De marktafgeleide inflatieverwachtingen zijn nog altijd te laag 
5- en 10-jarige rendementsverschillen tussen nominale en inflatiegelinkte obligaties 

 
Bronnen: Societe Generale Private Banking, Bloomberg, 30/03/2018.  
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In een notendop 

• Ondanks de sterkere groei blijft de 
inflatie laag. 

• De inflatie zou echter hoger kunnen  
uitvallen dan verwacht, vooral in de 
VS. 

• Blootstelling aan inflatie-breakevens 
kan het risico verlagen om klappen te 
krijgen als de rendementen hoger 
klimmen. BELEGGINGS 

IDEE 
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Aandelen 

 Bewolkte lucht houdt ons neutraal voor wereldwijde aandelen 
• Na de verkoopgolf begin februari namen de wereldwijde aandelenmarkten in maart opnieuw een duik omdat de vrees 

voor oververhitting plaats maakte voor bezorgdheid over de wereldhandel en over een aantal technologieaandelen. 

• De marktcorrectie droeg bij tot het verminderen van de overwaardering. Maar de aanhoudende reeks renteverhogingen 
door de Fed en het zwakkere economische momentum zullen de volatiliteit hoog houden en de aandelenmarkten op 
korte termijn volatiel maken. 

• De wereldwijde groei zal in de komende maanden verder versterken aan een trager, maar nog steeds solide ritme. 
Daardoor zullen de bedrijfswinsten blijven stijgen en zal het monetair beleid maar zeer geleidelijk worden verstrakt.  

Lichte onderweging in de VS  Nog steeds neutraal in de eurozone 

 Het voordeel dat Amerikaanse aandelen halen uit 
sterke winsten als gevolg van de belastingvermindering 

zal beperkt worden door de hoge waarderingen 

  
Onder het gewicht van de sterke euro en het 

afnemende ondernemersvertrouwen is het momentum 
in aandelen van de eurozone gekeerd, ondanks de 

aanhoudende groei 

 

 
• VS – lichte onderweging. Op korte termijn zullen de 

belastingvermindering en de zwakkere dollar een sterke 
EPS-groei (winst per aandeel) genereren bij Amerikaanse 
bedrijven. De consensusprognose voor 2018 werd fors 
opgetrokken tot bijna 20% tegenover 11,6% in 2017. De 
stijging zal in de komende maanden echter beperkt zijn – de 
winstprognoses zijn al hoog, de stijgende lonen zullen de 
marges onder druk zetten en de financieringsvoorwaarden 
zijn minder gunstig als gevolg van de 
renteverhogingen door de Fed. En ondanks 
een lichte verbetering na de verkoopgolf 
blijven de waarderingen onaantrekkelijk. 
De VS is nog steeds de duurste 
markt. De beleggers maken zich ook 
steeds meer zorgen over 
protectionisme en technologie, de 
grootste sector in de S&P 500. 
Globaal blijven we licht 
onderwogen in een wereldwijde 
aandelenportefeuille.   

• Binnen de sectoren handhaven we 
onze voorkeur voor de financiële 
sector (de stijgende rente zal de netto-
rentemarges helpen verbeteren), de 
industrie (dat zal profiteren van de solide 
economische groei en hogere investerings- en 
infrastructuuruitgaven) en energie (stijgende olieprijs, 
groeiend aandeel van Amerikaanse schalieolie in het 
wereldwijd aanbod). We zijn tactisch neutraal voor 
technologie vanwege de hoge waardering, de sterke 
technische data en de toenemende bezorgdheid over de 
bescherming van persoonsgegevens bij sommige bedrijven. 
Op langere termijn blijven automatisering, digitalisering en 
artificiële intelligentie echter ruggensteun bieden. We zijn 
daarentegen voorzichtiger met defensieve sectoren die lijden 
onder de renteverhogingen (telecom, nutsbedrijven, 
vastgoed en niet-duurzame consumentengoederen). 

 
• Eurozone. Het afnemende economische momentum en de 

sterkere euro zullen dit jaar de winstgroei vertragen (ongeveer 
8% tegenover 12,4% in 2017 voor de MSCI EMU). Hoewel 
bezorgdheid over een handelsoorlog eveneens op het 
ondernemersvertrouwen kan wegen en de zichtbaarheid 
verminderen, zullen aandelen blijven profiteren van de robuuste 
groei in de eurozone en wereldwijd. Omdat de inflatie nog laag 
is, zal de ECB de rente waarschijnlijk niet voor medio 2019 
verhogen zodat de financieringsvoorwaarden soepel blijven. De 

winstgevendheid verbetert stilaan en dankzij de 
beperkte loondruk zouden de marges verder 

moeten toenemen. De stijgende rente 
wereldwijd is positief voor de financiële 

sector, de grootste sector in de 
Europese indices. Gezien dit alles 
blijven we neutraal voor aandelen van 
de eurozone.  

• We geven nog steeds de voorkeur 
aan de financiële sector (sterkere 
private kredietgroei, hogere rente) en 
technologie (toenemende IT-uitgaven 

en constante innovatie). We zijn 
tactisch neutraal voor cyclische 

sectoren waarvoor de negatieve factoren 
zoals de sterkere euro en het verminderde 

ondernemersvertrouwen worden 
gecompenseerd door positieve elementen zoals de 

robuuste wereldwijde groei, de hogere capex (industrie) en een 
opleving van de consumentenvraag in de eurozone (duurzame 
consumentengoederen). We blijven onderwogen voor 
rentegevoelige defensieve sectoren (telecom, nutsbedrijven en 
vastgoed) vanwege de verwachte hogere wereldwijde 
rendementen en de tragere EPS-groei. Ondanks betere marges 
en een hogere winstgevendheid zal de winstgroei van niet-
duurzame consumentengoederen wellicht vertragen in 2018. De 
EPS werd neerwaarts bijgesteld terwijl de waardering hoog blijft 
en het relatieve prijsmomentum negatief is. 

Bronnen: SGPB, Datastream, 29/03/2018. 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 

Nog veel onzekerheid over de brexit Aziatische aandelen – bezorgdheid 
technologie van korte duur 

 Het recente akkoord over de overgangsfase voor 
de brexit kan op korte termijn tot meer optimisme 

leiden bij de beleggers. Toch blijft er nog veel 
onzekerheid 

  Ondanks de recente turbulentie zal de 
technologiesector blijven profiteren van de 

toenemende automatisering en digitalisering van 
de wereldeconomie 

 

 

• Zwitserland. Het herstel van de eurozone, het sterke 

ondernemersvertrouwen en de zwakke frank zijn goed nieuws 

voor SMI-bedrijven die meer dan 70% van hun omzet in het 

buitenland genereren. In de voorbije maanden werden de 

winstprognoses echter neerwaarts herzien en de relatieve 

waarderingen zijn duur. Bovendien zal de Zwitserse markt weinig 

profiteren van de wereldwijde groei omdat ze sterk is 

blootgesteld aan defensieve aandelen.  

• VK. Volgens ons zullen Britse aandelen minder 

goed presteren dan die van de andere 

ontwikkelde landen. De zwakke economie 

zal dit jaar op de winstgroei van de 

bedrijven wegen en de recente 

versterking van het GBP zal de export 

en de inkomsten uit het buitenland 

treffen, die ongeveer 70% uitmaken 

van de omzet van FTSE 100-

bedrijven. Daarnaast is het 

aandelenrendement verzwakt en het 

prijsmomentum is negatief. Het recente 

akkoord over de overgangsfase voor de 

brexit kan op korte termijn tot meer 

optimisme leiden bij de beleggers. Toch blijft er 

nog veel onzekerheid en we raden aan voorzichtig te 

zijn met Britse aandelen.  

• Japan. Op korte termijn zullen Japanse aandelen met tegenwind 

te kampen hebben, waaronder een sterkere yen, zorgen over de 

handel en politieke risico’s. Als premier Shinzo Abe gedwongen 

zou worden om af te treden, kunnen beleggers zich afvragen of 

zijn opvolger in staat zal zijn de hervormingen verder te zetten. 

Na vijf jaar Abenomics is de corporate governance verbeterd en 

focussen bedrijven meer op het verbeteren van de 

winstgevendheid en het uitkeren van winst aan de 

aandeelhouders. Het rendement op eigen vermogen (ROE) van 

de MSCI Japan ligt dicht bij 10%, het hoogste peil in 10 jaar. 

Naast deze structurele positieve factoren en een aantrekkelijke 

waardering, profiteren Japanse aandelen ook van een positieve 

economische omgeving. De economie groeit boven potentieel 

en de inflatie is aanzienlijk lager dan het doel van 2% zodat de 

Bank of Japan haar uiterst soepele beleid kan handhaven. 

 

• Groeimarkten. De economische omgeving zal op korte 

termijn iets minder gunstig worden vanwege de lichte 

vertraging in China, de renteverhogingen door de Fed, de 

stijgende wereldwijde rentes in het spoor van de inflatie en 

de bezorgdheid van de beleggers over protectionisme. De 

wereldhandel zal echter stevig blijven groeien dankzij de 

aanhoudende expansie in de ontwikkelde economieën. 

Bovendien zijn de olieprijzen de voorbije twee jaar gedaald 

en dat heeft grondstoffenproducenten in grote 

landen zoals Brazilië en Rusland geholpen 

om van de recessie te herstellen. 

• Ondanks de recente turbulentie 

zal de technologiesector (die een 

grote plaats inneemt in de EM 

Asia index) blijven profiteren van 

de groeiende automatisering en 

digitalisering van de 

wereldeconomie. 

• Na een sterk 2017 verwachten 

we dit jaar een trager, maar nog 

steeds hoog groeiritme voor de 

bedrijfswinsten (15% tegenover 23% in 

2017 volgens de IBES-consensus). De 

winstmarges en het rendement op eigen vermogen 

zijn sinds medio 2016 gestaag verbeterd. Bovendien 

blijven de absolute en relatieve waarderingen aantrekkelijk 

en zal een zwakke Amerikaanse dollar de groeimarkten 

opnieuw steunen. 

Bronnen: SGPB, Datastream, 29/03/2018. 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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Artificiële intelligentie: van fictie naar realiteit 
Artificiële intelligentie (AI) is niet nieuw, het is 70 jaar 
geleden ontstaan. Maar pas onlangs werden grote 
doorbraken gerealiseerd met de komst van cloud 
computing, big data, supercomputers, machine learning 
en deep learning.  

Stap voor stap leren machines van mensen en we 
naderen het punt waarop ze sneller kunnen denken dan 
wij (Google), onze vrienden en familie herkennen 
(Facebook), orders aannemen (Apple’s Siri), anticiperen 
op onze behoeften (Amazon) en onze auto’s besturen 
(Tesla), om maar enkele voorbeelden te noemen. En hoe 
meer informatie we aanreiken via de data die apparaten 
genereren, hoe meer de algoritmes kunnen leren en hoe meer AI progressie kan maken.  

De ontwikkeling van deep-learning algoritmes heeft tot gevolg dat de landen met de meest 
succesvolle programmeurs, de beste gegevensanalisten en de grootste bevolking leider zullen 
worden. Met 1,4 miljard inwoners, die elke dag massa’s gegevens genereren, kan China zeker de 
grootste digitale economie worden en de rol van de Verenigde Staten dit jaar nog overnemen, blijkt 
uit een recente studie van Statista. Het land is de VS al voorbijgestoken in de rangschikking van het 
grootste aantal aanvragen voor nieuwe octrooien en licenties, volgens het Wuzhen Institute. In een 
poging om die ontwikkeling bij te benen kondigde de Franse president Emmanuel Macron op 29 
maart een plan ter waarde van 1,5 miljard euro aan voor de komende vijf jaar om het delen van 
gegevens en de ontwikkeling van AI in Europa te stimuleren. 

De markt groeit snel en IDC verwacht dat de wereldwijde uitgaven voor cognitieve en artificiële 
intelligentie zullen stijgen van 12 miljard USD in 2017 tot 57,6 miljard USD in 2021, of een 
samengestelde jaarlijkse groei (compound annual growth rate) van 50,1% over de periode (zie 
grafiek). Aangezien de hoeveelheid gegevens waartoe bedrijven toegang hebben en hun capaciteit 
om ze te analyseren een cruciale rol spelen, domineren de digitale reuzen uiteraard de markt. Volgens 
McKinsey investeerden ze 20 à 30 miljard USD in AI in 2016, waarvan 90% voor onderzoek en 
ontwikkeling (R&D) en uitrol, terwijl start-ups 6 à 9 miljard USD spendeerden.  

AI is zo disruptief dat het de vrees heeft doen ontstaan dat machines laaggeschoolde werknemers 
zullen vervangen. Er is ook groeiende ontevredenheid over het gebruik dat van gegevens wordt 
gemaakt en het gebrek aan transparantie en privacy.  

In andere sectoren groeit AI minder snel maar in bijna elk domein werd goede vooruitgang gemaakt. 
Gezondheidszorg, energie, landbouw, financiën, media & reclame, retail en transport, in alle sectoren 
worden AI-oplossingen ontwikkeld die de besluitvorming zullen optimaliseren, de kosten verlagen en 
complexe problemen oplossen. De financiële dienstensector ontwikkelt bijvoorbeeld robotadviseurs 
en digitale betaalsystemen, terwijl landbouwers meer duurzame rendementen kunnen halen en het 
waterverbruik verminderen dankzij een betere gegevensanalyse. 

AI-uitgaven zullen de komende jaren snel groeien 
Wereldwijde uitgaven voor cognitieve en artificiële intelligentiesystemen (in miljard USD) 

 
Bronnen: Societe Generale Private Banking, IDC (forecasts vanaf september 2017), * CAGR = compound annual growth rate 
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In een notendop 

• China zou dit jaar de grootste digitale 
economie kunnen worden en de 
Verenigde Staten onttronen. 

• Wereldwijde uitgaven voor cognitieve 
en artificiële intelligentie kunnen 
groeien van 12 miljard USD in 2017 tot 
57,6 miljard USD in 2021. 

• Buiten de technologiesector groeit AI 
minder snel maar in bijna elke sector 
werd goede vooruitgang gemaakt. 

BELEGGINGS 

IDEE 
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Belangrijkste valuta 

 Dollar blijft zwak 
• Nu de Amerikaanse groei een versnelling hoger schakelt en protectionisme in opmars is, kan de dollar op korte termijn 

aan kracht winnen. 

• Hoewel de euro op korte termijn geen duidelijke richting uitgaat, blijven we constructief voor de langere termijn. 

• De vooruitgang in de brexitonderhandelingen steunde het pond maar er blijven onduidelijkheden. 

• De yen zal versterken omdat de toenemende inflatiedruk de centrale bank tot actie zal aanzetten. 

Euro neemt een pauze Yen klimt hoger 

 Hoop op een zachte brexit steunt het Britse pond   Hoewel in Japan geen renteverhoging wordt 
verwacht voor 2019, kan de yen in afwachting 

daarvan hoger klimmen 

 

 

• Dollar bodemt uit. Op korte termijn zou de dollar uit het dal van 
februari moeten klimmen omdat de verhoogde productie van 
Amerikaanse schalieolie het handelstekort helpt verminderen 
terwijl de boost door de belastinghervorming de reële rentes 
verhoogt. Het protectionisme kan ook de risicoaversie 
bevorderen waardoor de USD stijgt en de valuta van de 
groeilanden dalen. Op langere termijn zullen de 
belastingverminderingen het handelstekort vergroten. Tevens 
zullen de heffingen de handelspatronen waarschijnlijk niet 
wijzigen omdat ze enkel gelden voor een klein gamma 
producten. Globaal verwachten we dat de dollar 
op termijn verder zal afglijden omdat hij nog 
overgewaardeerd is en het monetair 
beleid in andere landen stilaan wordt 
genormaliseerd. 

• Euro – zijwaarts.  De euro is dit jaar 
tot nu toe geconsolideerd als gevolg 
van de extreme longpositionering en 
de afnemende economische 
verrassingen. Nu de markten op de 
Fed focussen en de ECB nog 
steeds niet geneigd is haar forward 
guidance aan te passen, verwachten 
we range-bound trading in de komende 
maanden. De euro kan echter stijgen 
omdat het einde van het activa-
aankoopprogramma nog niet door de markt is 
ingeprijsd en de groeibevorderende factoren in de eurozone 
robuust zijn. Uiteindelijk zou de euro terrein moeten winnen 
tegenover de USD in het tweede halfjaar, wanneer duidelijker 
wordt welke richting het monetair beleid zal uitgaan. We 
verwachten een EUR/USD van ongeveer 1.25 binnen 6 
maanden en 1.30 tegen eind 2018. 

• GBP – weer op niveau. De recente overeenkomst over een 
overgangsperiode voor de uitstap uit de EU heeft de beleggers 
gerustgesteld en het GBP weer doen stijgen. Een nieuwe 
renteverhoging in de komende maanden is niet uit te sluiten. 
Het Britse pond heeft al het verloren terrein sinds het 
brexitreferendum in juni 2016 weer ingehaald. Hoewel de groei 
in het VK zwakker is dan in andere ontwikkelde markten, zijn 
de dalingsrisico’s afgenomen. Het Britse pond lijkt correct 
gewaardeerd en we verwachten een koers tegenover de 
Amerikaanse dollar van ongeveer 1.40 binnen zes maanden 
en 1.43 binnen een jaar. 

 
• Zwitserse frank – weer gedaald.  De frank schoot omhoog 

tijdens de verkoopgolf in februari maar is ondertussen weer 
teruggekeerd naar zijn vorige niveau. Ondanks alle 
inspanningen van de centrale bank blijft de Zwitserse frank 
de meest overgewaardeerde munt in de G10. De inflatie is 
gestegen, maar blijft onder het doel van 2% en 
buitenlandse beleggers worden afgeschrikt door negatieve 
rentevoeten. Nu de politieke risico’s in de eurozone stilaan 

verdwijnen, verwachten we dat de Zwitserse frank 
verder terrein zal verliezen tegenover de 

stijgende eenheidsmunt. Waarschijnlijk zal 
dat echter geleidelijk gebeuren, met korte 

periodes van stijgingen die de centrale 
bank zal beteugelen via 
marktinterventies. Globaal zien we de 
EUR/CHF stijgen tot 1.18 binnen 6 
maanden en tot 1.20 binnen een 
jaar. 

• Yen klimt hoger. De yen blijft een 
goede barometer voor risicoappetijt 

en de recente nerveuze bewegingen 
van de markt hebben hem naar een 

niveau getild dat hij sinds eind 2016 
niet meer heeft bereikt. De recente 

sterkte kan echter ook worden gekoppeld 
aan signalen dat het agressieve monetaire 

beleid sinds 2012 de economie eindelijk uit de deflatie 
heeft gehaald. Met een veerkrachtige economie, een 
sterkere loondruk en een bescheiden stijging van de inflatie, 
houden de markten al rekening met een wijziging van het 
monetair beleid. Hoewel de Bank of Japan nogmaals 
bevestigde dat het huidige beleid niet voor 2019 zal worden 
gewijzigd, kan de yen in afwachting daarvan al stijgen en we 
verwachten 110 binnen zes maanden en 105 binnen een 
jaar. 
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Bronnen: SGPB, Bloomberg, 3/04/2018. 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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Valuta van de groeilanden 

 Gesteund door robuuste fundamentele gegevens en een zwakkere dollar 
• Solide groeivooruitzichten en een gezond beleid steunen de valuta van de groeilanden. 

• De geleidelijke verstrakking van de Fed zal op de dollar blijven wegen en dat is positief voor alle groeilandvaluta. 

• Een echte handelsoorlog kan de munten van exportgerichte economieën in problemen brengen. 

Stijgingsrisico’s  

 Aantrekkelijke waarderingen, een zwakke dollar 
en een robuuste groei zullen de valuta van de 

groeilanden steunen. 

    

 
 

• Valuta van de groeilanden – op zoek naar groei. Solide 
groeimomentum en verbeterende fundamentele 
gegevens zullen de groeilandvaluta helpen om in 2018 
en ook daarna goed te presteren. Handelsspanningen 
kunnen uiteraard hun tol eisen omdat veel landen in Azië 
sterk zijn blootgesteld aan de wereldhandel. We 
verwachten niettemin meer praatjes dan actie in de 
aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen.  

• Hoewel we niet al te optimistisch zijn over de 
grondstoffenprijzen, zou het aanhoudend 
wereldwijd herstel de 
grondstoffengerelateerde munten 
moeten steunen omdat de 
wereldwijde stijging van 
investeringsuitgaven zich zullen 
vertalen in een robuuste vraag 
naar natuurlijke hulpbronnen en 
ruwe grondstoffen. 

• Groeimarktobligaties en 
groeimarktaandelen trokken 
aanzienlijke kapitaalinstromen aan in 
2017. Hoewel de markten in 2018 
hobbeliger zullen evolueren, verwachten we 
nog steeds positieve kapitaalinstromen in 
groeilandactiva. Over het algemeen lijken de 
aandelenwaarderingen aantrekkelijker dan in de 
ontwikkelde markten en ook de obligatierendementen 
blijven aantrekkelijker.  

• Het grootste risico voor groeilandvaluta is een forse 
stijging van de Amerikaanse langetermijnrentes als 
gevolg van een sterke inflatiestijging in de VS. Dat is niet 
ons basisscenario zolang de Fed het beleid geleidelijk 
verstrakt en de Amerikaanse rentecurve vlak blijft.  

• Globaal zijn de voorwaarden vervuld voor een 
hernieuwde zwakte van de dollar eens de impact van de 
Amerikaanse belastingverminderingen is ingeprijsd. In 
die omgeving verwachten we goede prestaties van de 
groeilandvaluta. 
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Yen – het tij keert 

Toen Shinzo Abe in 2012 weer aan de macht 
kwam, besloot hij de deflatie te bestrijden met een 
soepel begrotingsbeleid, structurele hervormingen 
en een agressieve monetaire versoepeling. Die 
aanpak – beter bekend onder de naam Abenomics 
– heeft Japan geholpen de langste aanhoudende 
periode van positieve groei te bereiken in 30 jaar en 
de inflatie opnieuw te doen stijgen. 

Terwijl de prijsdruk beperkt blijft, is de regering erin 
geslaagd een loonsverhoging van 2,3% vast te 
leggen in 2018. Nu de groei twee keer zijn 
potentieel heeft bereikt en de werkloosheid op het 
laagste peil staat in 30 jaar, kan de inflatie verder 
stijgen. En nu deflatie geen direct gevaar meer 
vormt, kan de Bank of Japan (BoJ) de steunmaatregelen geleidelijk afbouwen, waardoor de 
yen zal stijgen. De munt blijft met ongeveer 29% ondergewaardeerd volgens de ramingen 
van de OESO.  

Hoewel de correlatie sinds kort is verminderd, heeft een zwakkere yen de exportgerichte 
economie uit de deflatie geholpen. De export vertegenwoordigt 33% van de omzet van 
TOPIX-bedrijven en is geconcentreerd in een handvol sectoren (auto’s, industrie en 
technologie). Een terugkeer naar positieve groei en inflatie kan nu leiden tot het herstel van 
de binnenlandse winsten, die het overgrote deel van de Japanse winsten uitmaken.  

De beroering in de markten kan de yen eveneens steunen omdat hij nog steeds als een 
veilige haven wordt beschouwd. In turbulente tijden wikkelen beleggers hun in yen 
gefinancierde carry trade-posities af en halen binnenlandse beleggers buitenlandse activa 
terug. Met een hobbeliger 2018 in het vooruitzicht kan de yen terrein winnen wanneer de 
risicoaversie weer opduikt.  

Globaal verwachten we een stijging voor de yen dit jaar en – als alle bovenvermelde 
positieve factoren voor de JPY aanwezig zijn – is overshooting een andere mogelijkheid. 

Ondanks de recente rally blijft de yen goedkoop 
Koers USD/JPY tegenover waarde van de yen in koopkrachtpariteit (PPP) 

 
Bronnen: Societe Generale Private Banking, Datastream, 29/03/2018  

 

* De EM-8 Carry Trade Index meet de cumulatieve totale return van een strategie waarmee een buy-and-hold carrytradepositie 
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) volledig wordt gefinancierd met shortposities op de Amerikaanse 
dollar. 
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In een notendop 

• Een zwakkere yen heeft Japan 
geholpen om uit de aanhoudende 
deflatie te komen.  

• Het monetair beleid van de Bank of 
Japan was het meest agressieve in de 
wereld. 

• Nu de inflatie geleidelijk herstelt, kan 
de BoJ van koers veranderen – en dat 
is positief voor de yen.  

• De turbulentie in de markt kan de 
munt, die algemeen als een veilige 
haven wordt beschouwd, opnieuw 
steunen.  

BELEGGINGS 

IDEE 
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Grondstoffen  

 De Brent-prijzen zullen opnieuw dalen 
• De opleving van de olieprijs heeft meer beleggingen in Amerikaanse schalieolievelden aangemoedigd zodat de 

productie een nieuw hoogtepunt in de cyclus bereikte en de productievermindering van de OPEC-landen werd 
gecompenseerd. 

• De negatieve correlatie met de verzwakkende dollar en de kenmerken van veilige haven zijn positieve punten voor 
goud dat zijn rol van diversificatie-instrument in portefeuilles rechtvaardigt. 

Olie Goud 

 De productie van Venezuela is met 30% gedaald   Goud zal enigszins van de handelsspanningen 
profiteren 

 

 
• De Brent-olieprijs is met 60% gestegen na het dieptepunt in 

juni 2017. Voorraadonderbrekingen in Nigeria en 
geopolitieke bezorgdheid over Iran brachten ruwe olie terug 
naar 70 USD.  

• Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat de 
wereldwijde vraag met 1,5 miljoen vaten per dag (mb/d) zal 
groeien in 2018 tot 99,3 mb/d, voornamelijk dankzij China 
en India. De OPEC-aanvoer zal waarschijnlijk stijgen 
omdat er meer aardgasvloeistoffen worden 
opgepompt die niet onder de 
productiebeperkingen vallen. Dit kan 
echter verminderen als de productie 
in Venezuela, die sinds 2016 al met 
bijna 30% is gedaald, nog verder 
terugvalt. 

• De opleving van de olieprijs heeft 
Amerikaanse 
schalieolieproducenten ertoe 
aangezet de productie te verhogen, 
met focus op de meest productieve 
velden. De bedrijven hebben ook 
enorm in innovatie geïnvesteerd en het 
aantal boorplatformen bereikte met 804 het 
niveau van maart 2015. Het IEA verwacht nu dat de 
Amerikaanse olieproductie in 2018 haar hoogste 
jaargemiddelde zal bereiken met 10.7 mb/d en denkt dat 
de VS Rusland volgend jaar kunnen verslaan als grootste 
producent. Eind februari steeg de Amerikaanse export bijna 
tot recordhoogte dankzij de sterke wereldwijde groei.  

• De Energy Information Administration (EIA) meent dat de 
wereldwijde voorraad dit jaar aan het snelste ritme zal 
groeien sinds 2013, na de terugval in 2017. De voorraad 
van OESO-landen steeg in januari voor het eerst in 6 
maanden. 

• Samengevat zal de olieprijs ondanks de sterkere 
wereldeconomie dalen door de verhoogde productie van 
Amerikaanse schalieolie en door de toenemende 
wereldwijde voorraden. 

• Na de marktturbulentie in februari en maart steeg de 
goudprijs licht ondanks onverwachte uitstromen uit ETF’s 
(exchange-traded funds).  

• Ondanks de algemeen verwachte renteverhoging door 
de Amerikaanse Federal Reserve in maart, de eerste dit 
jaar, verloor de dollar verder terrein en dat dreef de 
goudprijs naar het bovenste uiteinde van zijn $1,300-
1,360 range. 

• Geopolitieke instabiliteit en vrees voor 
een handelsoorlog met China zouden 

de aankoop van goud als veilige 
haven moeten steunen, hoewel 

de stijging bescheidener kan zijn 
dan tijdens de crisis met 
Noord-Korea van afgelopen 
zomer.  

• De vraag naar fysiek goud 
blijft sterk in 2018, vooral in 

India, volgens de laatste GFMS 
survey. In China piekte de 

investering in goud in 2013, 
hoewel momentumkopers dit jaar 

kunnen terugkeren gezien de recente 
koerswinsten. 

• Er zijn echter ook negatieve factoren. Verdere 
renteverhogingen in de VS – of door andere centrale 
banken die dit voorbeeld volgen – zullen niet-renderende 
activa zoals goud minder aantrekkelijk maken. Verder 
verwachten we hogere obligatierendementen en hogere 
reële rentes, waarmee goud negatief is gecorreleerd. En 
ondanks het feit dat we een gestage stijging van de 
inflatie verwachten, biedt goud momenteel geen goede 
bescherming tegen inflatie, in tegenstelling tot wat 
algemeen wordt gedacht. 

• Ondanks deze negatieve factoren vinden we goud nog 
steeds een goede diversificatie binnen de portefeuilles. 
Zijn eigenschappen van ‘veilige haven’ helpen dalingen 
verzachten en de volatiliteit verminderen. 
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Hedgefondsen 

 Getroffen door de correctie 
• De woelige aandelenmarkten hebben de correlaties doen pieken, en dat betekent tegenwind op korte termijn voor 

Long/Short Equity. Keer terug naar neutraal. 

• Aantrekkelijke opportuniteiten waarbij Event Driven-fondsen kunnen profiteren van ‘Speciale Situaties’ die ontstaan 
door bedrijfsherstructureringen en fusieactiviteiten. Blijf overwogen. 

• De spreads zijn nog niet genoeg verbreed om het rendementspotentieel voor Credit Arbitrage te stimuleren. Weinig 
faillissementen betekent dat er weinig opportuniteiten zijn voor Distressed Debt. Nog steeds onderwogen. 

• CTA’s hebben de blootstelling aan de omkering van het momentum beëindigd. Global Macro-fondsen kunnen het 
moeilijk krijgen gezien de dominantie van de centrale banken in veel markten. Neutraal, ook voor Commodity-Trading 
Advisors (CTA’s). 

Marktneutrale fondsen zijn aantrekkelijker 
geworden 

 CTA’s hebben het moeilijk 

 De hogere volatiliteit heeft marktneutrale fondsen in 
staat gesteld de leverage te verminderen, zodat ze 

minder risico inhouden en de dispersie tussen 
aandelen zou op termijn moeten herstellen. 

  Er zullen waarschijnlijk geen rally’s ontstaan in CTA’s 
omdat het tijd zal vragen om nieuwe trends te 
identificeren en nieuwe posities op te bouwen. 

 

 
• Long/Short Equity. De plotse ommekeer in de 

aandelenmarkten vorig kwartaal was een uitdaging voor 
long/short-beheerders. Zoals vaak het geval is tijdens 
correcties gingen de aandelen synchroon naar omlaag wat het 
moeilijker maakte om verliezers te compenseren met winnaars. 
Dergelijke perioden duren meestal enkele maanden omdat 
traders zich aan de nieuwe omgeving aanpassen en dus 
verwachten we dit kwartaal slechts bescheiden rendementen, 
met hogere volatiliteit. Anderzijds zouden de sterkere 
macro-omgeving en de verlaging van de 
Amerikaanse vennootschapsbelasting de 
winstgroei moeten stimuleren. In die 
omgeving zullen beheerders met een 
sterke focus op sterk 
ondergewaardeerde effecten goed 
presteren. Marktneutrale fondsen zijn 
aantrekkelijker geworden. De hogere 
volatiliteit heeft hen in staat gesteld 
de leverage te verminderen zodat ze 
minder risicovol zijn en de dispersie 
tussen aandelen zou op termijn 
moeten herstellen. 

• Event Driven. De verkoopgolf in 
aandelen was ook een klap voor Special 
Situations-strategieën. Er ontstaan veel 
opportuniteiten omdat bedrijven wijzigingen in 
hun kapitaalstructuur en zakenmodel 
doordrukken, maar het rendementspotentieel zal maar 
geleidelijk vrijkomen. In Merger Arbitrage zal de 
transactiestroom een boost krijgen in de VS omdat de 
belastingtarieven worden verlaagd en winsten uit het 
buitenland worden gerepatrieerd die kunnen worden gebruikt 
voor fusies en overnames (M&A). In de voorbije weken heeft 
het Witte Huis de fusie Broadcom/Qualcomm geblokkeerd. Dit 
soort interventies kan de transactiespreads en dus het 
rendementspotentieel verhogen wanneer traders compensatie 
zoeken voor de toegenomen onzekerheid. Dit is ook nog 
steeds de beste bron van gediversifieerd rendement in 
hedgefondsen. 

 
• Credit/Distressed Debt. De kredietspreads zijn onder invloed 

van de hobbelige aandelenhandel licht gestegen na hun 
historisch dieptepunt. Dit volstond echter niet om het 
rendementspotentieel van Credit Arbitrage-strategieën 
duurzaam te herstellen. Bovendien vloeide de laatste 
maanden kapitaal weg uit passieve Exchange-Traded Funds 
in high yield-obligaties en dat leidde tot ongefundeerde 
verkoopdruk op het segment. De solide macro-omgeving 
houdt de faillissementsratio’s historisch laag en daardoor is 

de keuze voor Distressed Debt-beheerders 
beperkt. Er zijn nog steeds meer 

aantrekkelijke opportuniteiten in andere 
hedgefondsstrategieën. 

• Global Macro/CTAs. Beheerders 
van trendvolgende strategieën - 
de zogenoemde CTAs – werden 
getroffen door de ommekeer in 
de aandelenmarkten in de 
voorbije maanden en hun trading 
rules verplichtten hen de 
blootstelling aan aandelen terug 
te schroeven. Er zullen dus 

waarschijnlijk geen rally’s ontstaan 
in CTAs omdat het tijd zal vragen 

om nieuwe trends te identificeren en 
nieuwe posities op te bouwen. De 

omgeving is nog steeds moeilijk voor 
Global Macro-strategieën. Veel markten worden 

nu gedomineerd door de activa-aankopen van de centrale 
banken en er wordt dus minder verhandeld op basis van 
fundamentele gegevens. Bovendien zijn verschuivingen in 
de valutamarkt minder afhankelijk geworden van 
renteverschillen, zodat het moeilijker wordt buitenlandse 
valuta te verhandelen op basis van fundamentele 
macrogegevens. 
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Bronnen: SGPB, Bloomberg, 29/03/2018. 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. 

Het sterke eerste kwartaal 
voor Amerikaanse M&A’s 
is een goed teken voor 

Event-Driven-strategieën 
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Private Equity 

 Amerikaanse midcap private equity – Klein investeren om groot te groeien 

• Private Equity-bedrijven belegden in 2017 in 2.306 midcap deals voor in totaal 324 miljard USD.  

• De waarde van de transacties lag in 2017 14% hoger dan in 2016.  

• Strategische kopers kochten 421 door private equity gesponsorde midcap bedrijven ter waarde van 49 miljard USD.  

• Private Equity-bedrijven haalden 122 miljard USD voor midcap transacties op via 174 fondsen in 2017.   

De Amerikaanse midcaps, de economische 
motor van de VS 

Recordactiviteit in transacties, opgehaald en 
uitgekeerd kapitaal  

 Een brede vijver van groeiende bedrijven   De activaprijzen zijn gestegen, zowel privé als 
publiek 

 

 
•  Vruchtbaar investeringsterrein. De markt van de middelgrote (en 

kleinere) bedrijven (midcap), waar de waarderingen maximaal 1 
miljard USD bedragen, is voor private equity-beleggers een van 
de beste ecosystemen om rendement te halen. De midcap 
markt telt meer bedrijven om in te investeren, betere 
opportuniteiten om de manier waarop bedrijven werken te 
veranderen, lagere waarderingen en lagere instapbarrières. 

• Een collectief bbp groter dan dat van Duitsland. Private equity-
bedrijven die in de midcaps in de VS investeren, 
worden aangetrokken door het grote aantal 
opportuniteiten in dit marktsegment. Er zijn 
ongeveer 350.000 bedrijven met een 
jaaromzet van 5 tot 100 miljoen USD, 
tegenover 25.000 bedrijven met een 
jaaromzet van 100 tot 500 miljoen 
USD en slechts enkele duizenden 
bedrijven met een omzet van meer 
dan 500 miljoen USD (gegevens 
Forbes). Het collectieve bbp van dit 
Amerikaanse midcapsegment is 
groter dan dat van Duitsland. Ter 
vergelijking, vandaag zijn er ongeveer 
4.330 overheidsbedrijven in de VS. 

• Meer impact: Veel private equity-
beheerders hebben een sectorspecialisatie 
waarin ze beleggen, zoals fabrikanten van 
technische producten, gezondheidszorg voor 
consumenten of financiële diensten. De beheerders creëren 
waarde door operationele verbeteringen in te voeren in deze 
kleinere groeibedrijven. Dergelijke strategieën implementeren bij 
grotere bedrijven ligt moeilijker. Het lagere segment in de 
bedrijfswereld geeft een private equity-bedrijf de mogelijkheid om 
de noodzakelijke operationele veranderingen door te voeren om 
het bedrijf te laten groeien. 

 
• Beleggers blijven de Amerikaanse midcaps en private equity in 

het algemeen steunen. Amerikaanse private equity-fondsen in 
midcaps konden opnieuw veel kapitaal ophalen in 2017. De 
private equity-sector haalt de laatste jaren steeds meer 
kapitaal op omdat hij op lange termijn beter presteert dan de 
meeste andere activaklassen en omdat de nettokasstromen 
naar beleggers (uitkeringen min bijdragen) elk jaar positief 
waren sinds 2012. Dat kapitaal (dat de afgelopen twee jaar in 
recordbedragen werd uitgekeerd) wordt weer in deze 

succesvolle private equity-beheerders gepompt. 

• Amerikaanse midcaps niet immuun voor 
stijgende waarderingen.  De gemiddelde 

EBITDA-multiples bij fusies en 
overnames van midcaps zijn tot 

recordhoogte gestegen (10.7x 
EV/EBITDA in het derde kwartaal 
2017). Dit is voornamelijk dankzij 
de sterkere transactieactiviteit in 
het bovenste midcapsegment en 
de toename van het beschikbare 
kapitaal om te beleggen dankzij de 

recordbedragen aan opgehaald 
kapitaal en distributieactiviteit. Dit in 

tegenstelling tot de Russell 3000-index  
die een EV/EBITDA van 13.4x heeft 

(bron: Bloomberg, 03/2018). Private activa 
zijn nog steeds goedkoper dan publieke activa. 

• Geldschieters tasten makkelijker in hun beurs: De kredietmarkt 
voor overnames van Amerikaanse midcaps is robuust en 
werkt goed en dat creëert druk om kapitaal in te zetten bij 
geldschieters. Dat heeft geleid tot een toename van 
‘covenant-lite’ overeenkomsten (waarbij de kredietgever 
bepaalde beschermingen opgeeft) en tot een toename van 
schuldenratio’s (schuld over EBITDA), een toename die we in 
de gehele sector zien. 
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Bronnen: SGPB, Preqin en BCG Nov 2017, 04/04/2018. 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. 

Private Equity-activiteit in 
Amerikaanse midcaps 

blijft robuust 
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Tactische en strategische thema’s: open strategieën 
Oprichtings
datum 

Overtuiging Beschrijving strategie Tijdshorizon 

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

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

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

Bevolkingsgroei en veroudering genereren beleggingsopportuniteiten in diverse sectoren. Strategisch 

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

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  

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 

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 

1/12/2016 
Senior loans: diversificatie voor 
krediet 

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 Floating rate notes – goed idee 
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 De veiligheidsbehoeften zullen in de komende jaren toenemen en tal van opportuniteiten bieden. Strategisch 

6/07/2017 Millennials veranderen de regels 
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 

6/10/2017 
Converteerbare obligaties – Yin en 
Yang 

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 

De wereldwijde toename van de investeringsuitgaven van bedrijven 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” 
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 

8/12/2017 
Insurance-Linked Securities – Een 
andere mogelijkheid 

ILS vertegenwoordigen een bron van niet-gecorreleerd rendement voor obligatieportefeuilles. De recente 
opnemingen als gevolg van de orkanen in de VS creëren nieuwe opportuniteiten in dit segment. 

Strategisch 

8/12/2017 
Renteverhoging Fed positief voor 
Amerikaanse financiële waarden 

De Amerikaanse financiële sector zal worden gesteund door de renteverhogingen van de Fed, maar ook 
door de minder strenge regulering, de sterke balansen en de verbeterde winstgroei. Bovendien is ook de 
relatieve waardering aantrekkelijk. 

Tactisch 

8/12/2017 Onderwijs: Het krachtigste wapen 
Het bereiken van de doelstelling van VN van basis- en secundair onderwijs voor iedereen tegen 2030 en 
het aanpassen van de vaardigheden van werknemers aan de eisen van de 21e eeuw zullen interessante 
beleggingsopportuniteiten creëren. 

Strategisch 

29/03/2018 Inflatie – Inhaalbeweging 
Ondanks de sterkere groei blijft de inflatie laag. De inflatiecijfers kunnen echter hoger uitvallen dan 
verwacht, vooral in de VS. Blootstelling aan inflatie-breakevens kan het risico om klappen te krijgen bij 
stijgende rentes verlagen.  

Tactisch 

29/03/2018 
Artificiële intelligentie: van fictie naar 
realiteit 

China zou dit jaar de grootste digitale economie kunnen worden en de Verenigde Staten onttronen. De 
wereldwijde uitgaven voor cognitieve en artificiële intelligentie kunnen groeien tot 57,6 miljard USD in 
2021, tegenover 12 miljard USD in 2017. Buiten de technologiesector groeit AI minder snel maar in bijna 
elke sector werd goede vooruitgang gemaakt 

Strategisch 

29/03/2018 Yen – het tij keert 
Nu de inflatie geleidelijk herstelt, kan de Bank of Japan van koers veranderen en dat is positief voor de 
yen. De turbulentie in de markt kan de munt, die algemeen als een veilige haven wordt beschouwd, 
opnieuw steunen. 

Tactisch 

Bronnen: Societe Generale Private Banking, gegevens op 29/03/2018                                                               * Strategisch: 1-3 jaar. Tactisch: 3-12 
maanden    

 

Aflopende strategieën 
Oprichtingsdatum Overtuiging Reden voor de stopzetting Type 

24/09/2015 
Industrieel internet: de 4e 
revolutie 

 We sloten deze positie af met een hoge winst en herfocusten op artificiële intelligentie. Strategisch 

29/09/2016 
Naar een meer duurzame 
voedselproductie 

 Teleurstellende prestaties ondanks de onvermijdelijke noodzaak om naar een meer duurzame 
voedselproductie over te gaan om de groeiende wereldbevolking te voeden. 

Strategisch 

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

 Minder potentieel voor outperformance. Tactisch 

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

 De economie van de eurozone is de voorbije jaren hersteld en groeit nu boven potentieel. Een sterkere 
euro en verzwakkende vooruitlopende indicatoren zullen op korte termijn op de aandelen wegen. 

Tactisch 

Bronnen: Societe Generale Private Banking, gegevens op 29/03/2018.  
  

Geeft een verandering aan ten opzichte van onze 

vorige editie 
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Wereldwijde economische vooruitzichten 
Groei en inflatie 

 

Jaar-op-jaar 
veranderingen in % 

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

Wereld (Mkt FX wegingen) 2.7 3.2 3.3 2.9 2.5 2.0 2.6 2.7 2.5 2.6 

Wereld (PPP** wegingen) 3.4 3.7 3.9 3.6 3.4 2.8 3.3 3.4 3.1 3.0 

Ontwikkelde landen (PPP) 1.7 2.3 2.3 1.5 0.9 0.8 1.7 1.8 1.6 1.9 

Groeilanden (PPP) 4.6 4.7 5.0 5.0 5.0 4.3 4.3 4.6 4.1 3.6 

           

Ontwikkelde landen           

VS 1.5 2.3 2.4 1.2 0.5 1.3 2.1 2.0 1.6 2.3 

Eurozone 1.8 2.5 2.5 1.5 0.6 0.2 1.5 1.5 1.3 1.3 

Duitsland 1.9 2.5 2.5 1.5 0.7 0.4 1.7 1.6 1.4 1.5 

Frankrijk 1.1 2.0 2.4 1.6 0.5 0.3 1.2 1.7 1.0 1.3 

Italië 1.0 1.5 1.7 1.1 0.3 0.0 1.4 1.2 1.1 1.1 

Spanje 3.3 3.1 2.6 1.8 0.8 -0.3 2.0 1.2 1.1 1.3 

VK 1.9 1.7 1.2 0.7 0.9 0.7 2.7 2.7 1.7 1.5 

Japan 0.9 1.7 1.4 1.3 0.8 -0.1 0.5 1.2 1.6 2.7 

Zwitserland 1.4 1.1 2.0 1.3 0.7 -0.4 0.5 0.8 1.0 1.1 

Australië 2.6 2.3 3.0 3.0 2.1 1.3 1.9 2.2 2.2 1.9 

           

Groeilanden           

China 6.7 6.9 6.4 6.0 5.7 2.0 1.5 2.6 2.0 1.4 

Zuid-Korea 2.8 3.1 2.8 2.5 2.3 1.0 1.9 1.7 1.7 1.7 

Taiwan 1.4 2.9 2.8 2.2 0.4 1.4 0.6 1.5 0.9 0.9 

India*** 7.9 6.4 7.4 7.4 7.7 4.5 3.7 4.6 4.2 3.9 

Indonesië 5.0 5.1 5.3 5.5 5.7 3.5 3.8 3.7 3.9 4.0 

Brazilië -3.5 1.0 2.4 2.3 1.7 8.7 3.4 3.2 4.1 4.3 

Mexico 2.7 2.2 2.1 1.6 0.9 2.8 6.0 4.5 3.3 3.4 

Chili 1.6 1.6 3.1 2.8 1.8 3.8 2.2 2.9 2.7 3.0 

Rusland -0.2 1.5 1.7 1.3 1.4 6.6 3.5 3.0 4.0 4.0 

Polen 2.9 4.6 4.0 3.4 3.0 -0.6 2.0 2.5 2.8 2.5 

Tsjechisch Republiek 2.5 4.5 3.8 2.5 1.7 0.7 2.5 2.1 2.1 1.4 
* (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, dinsdag 13 maart 2018 

 

   

Prognosecijfers zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten 

 19 
 

 
 



Quarterly House Views Q2 2018 Outlook 
 

Marktprestaties 
Aandelen ontwikkelde landen 

 
Prestaties - totaal rendement (in lokale munt) 

Index Huidig niveau   1m  3m YTD  12m  2Y 3Y 4Y 5Y 
S&P500 2614 -2,7% -3,2% -1,8% 13,0% 31,4% 34,6% 50,4% 86,7% 

DJ Euro Stoxx 50 3347 0,8% -4,3% -4,1% -0,6% 21,8% -0,1% 20,1% 51,8% 

FTSE100 7030 -0,3% -7,4% -7,6% 0,4% 23,7% 15,6% 23,1% 32,1% 

Topix 1704 0,7% -5,4% -5,4% 14,7% 36,6% 16,1% 52,0% 86,7% 

MSCI AC World ($) 502 -1,6% -2,8% -1,6% 14,7% 33,3% 26,6% 34,2% 59,3% 

            
    Obligaties ontwikkelde landen   Prestaties - totaal rendement (in lokale munt) 

Index Huidig niveau   1m  3m YTD  12m  2Y 3Y 4Y 5Y 
Citigroup US Sovereign 3-7y   0,4% -0,9% -1,1% -0,7% -1,2% 1,0% 6,1% 4,2% 

Citigroup Germany Sovereign 3-7y   0,5% -0,1% -0,1% -1,1% -0,6% 0,8% 4,9% 5,0% 

Citigroup UK Sovereign 3-7y   0,1% -0,8% -0,9% -1,5% 1,0% 4,1% 10,2% 7,7% 

Citigroup Japan Sovereign 3-7y   0,1% 0,1% 0,1% 0,0% -0,7% 0,9% 1,8% 2,2% 

  Yield to maturity                 

BAML Corp Euro IG 1,01% -0,1% -0,5% -0,4% 1,5% 4,2% 4,9% 12,6% 17,1% 

BAML Corp Euro HY 3,43% -0,1% -0,8% -0,5% 4,4% 13,8% 13,1% 19,3% 33,1% 

BAML Corp US IG 3,85% 0,2% -2,2% -2,4% 2,2% 5,9% 6,8% 14,4% 15,5% 

BAML Corp US HY 6,58% -0,2% -1,4% -1,0% 3,6% 21,1% 16,2% 18,5% 27,4% 

BAML Corp UK IG 2,79% 0,1% -1,6% -1,5% 1,1% 12,7% 12,7% 27,6% 31,0% 

          Groeimarktaandelen   Prestaties - totaal rendement (in USD) 
Index Huidig niveau   1m  3m YTD  12m  2Y 3Y 4Y 5Y 

 MSCI EM 1170 -0,8% -0,8% 1,5% 24,4% 49,3% 27,6% 30,4% 31,0% 

 MSCI EM Asia  590 -0,3% -1,5% 0,9% 26,6% 52,9% 30,5% 45,5% 52,9% 

 MSCI EMEA  290 -3,3% -2,2% -1,2% 19,7% 34,4% 13,9% 4,5% 4,8% 

 MSCI Latam 3043 -0,6% 5,1% 8,5% 18,0% 49,0% 30,2% 6,7% -6,1% 

  
 

        
    Groeimarktobligaties   Prestaties - totaal rendement (in USD) 

Index Yield to maturity   1m  3m YTD  12m  2Y 3Y 4Y 5Y 

 BAML EM Sovereign 4,91% 0,6% -1,2% -1,4% 6,1% 13,7% 17,6% 22,6% 24,1% 

  Azië 4,24% 0,5% -2,3% -2,3% 3,7% 10,2% 14,4% 27,5% 25,8% 

  EMEA 4,82% 0,4% -1,1% -0,6% 7,2% 13,1% 18,4% 22,5% 26,5% 

  Latam 5,31% 0,8% -0,8% -1,8% 5,9% 16,4% 18,0% 20,7% 20,1% 

  
 

  
        BAML EM Corp 4,57% -0,1% -0,9% -0,8% 4,1% 6,6% 10,5% 17,5% 19,1% 

  Azië 4,19% -0,2% -1,0% -1,1% 2,3% 11,1% 19,5% 17,6% 20,1% 

  EMEA 4,53% -0,2% -0,4% -0,2% 4,7% 22,1% 18,6% 17,8% 19,0% 
  Latam 5,19% 0,2% -1,2% -0,9% 6,3% 7,7% 9,3% 12,3% 13,8% 

Bron: Societe Generale Private Banking, Bloomberg, Datastream (gegevens op 29/03/2018), YTD = year-to-date 

 

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 

  
Prognoses Prestaties 

 Munten  Huidig 6 maanden 12 maanden YTD 12m  2Y 3Y 4Y 5Y 
 EUR/USD 1.23 1.25 1.3 2,2% 15,0% 7,8% 11,8% -10,6% -4,5% 

 USD/JPY 107 110 105 -5,4% -3,9% -4,5% -10,4% 2,6% 14,6% 

 EUR/CHF 1.18 1.18 1.2 0,5% 10,1% 7,9% 12,6% -3,7% -3,1% 

 GBP/USD 1.41 1.4 1.43 4,1% 12,6% -1,2% -5,8% -15,3% -7,1% 

 EUR/GBP 0.87 0.89 0.91 -1,9% 2,2% 9,0% 18,6% 5,6% 2,8% 

          
  

Prognoses Prestaties (in lokale munt) 
 10-
jaarsrendementen 

Huidig 6 maanden 12 maanden YTD (bp) 12m  2Y 3Y 4Y 5Y 

 VS 2,8% 2,9% 3,2% 37 43 99 94 -1 97 

 DUITS 0,5% 0,8% 1,2% 8 22 36 32 -110 -79 

 VK 1,4% 1,5% 1,8% 17 39 -2 -22 -136 -36 

          
  

Prognoses Prestaties (in USD) 
 Grondstoffen Huidig 6 maanden 12 maanden YTD 12m  2Y 3Y 4Y 5Y 
 Goud in USD 1330 1275 1275 2,1% 6,1% 9,7% 11,1% 3,2% -15,3% 

 Olie (Brent) in USD 68.2 65 60 2,3% 28,1% 75,8% 24,6% -35,2% -37,3% 

          
  

Prognoses Prestaties - Totaal rendement (in lokale munt) 
Aandelen Huidig 6 maanden 12 maanden YTD 12m  2Y 3Y 4Y 5Y 
 S&P 500 2614 2760 2800 -1,8% 13,0% 31,4% 34,6% 50,4% 86,7% 

 Euro Stoxx 50 3347 3500 3550 -4,1% -0,6% 21,8% -0,1% 20,1% 51,8% 

 FTSE 100 7030 7200 7100 -7,6% 0,4% 23,7% 15,6% 23,1% 32,1% 

 Topix 1704 1800 1850 -5,4% 14,7% 36,6% 16,1% 52,0% 86,7% 

Bron: Societe Generale Private Banking, Bloomberg, Datastream (gegevens op 29/03/2018), bp = basispunten 

      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 

      
Prognosecijfers zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten 
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Belangrijke waarschuwingen 

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 

gaan wij ervan uit dat u over alle nodige competenties beschikt om dit document te begrijpen. 

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 

aanhouden. 

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.. 

België : Dit document wordt in België verdeeld door Société Générale Private Banking SA, een Belgische kredietvennootschap naar Belgisch recht, gecontroleerd en gesuperviseerd door de 

Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en onder het prudentieel toezicht van   de Europese Centrale Bank (ECB). Société Générale Private 

Banking SA is bij de FSMA als verzekeringsmakelaar geregistreerd onder het nummer 61033A. Société Générale Private Banking SA heeft zijn maatschappelijke zetel op Kortrijksesteenweg 302, 

9000 Gent en staat bij het RPR Gent geregistreerd onder het BTW-nummer BE 0415.835.337. Meer details zijn op aanvraag beschikbaar of op www.privatebanking.societegenerale.be.  

http://www.privatebanking.societegenerale.com 

© Copyright Groupe Société Générale 2018. Alle rechten voorbehouden. Het niet toegestane gebruik, de reproductie, de herverdeling en de verspreiding van dit document of van een deel 

ervan zonder voorafgaande toestemming van Société Générale, is verboden 
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