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WAT ZIJN DE RISICO’S? 

Alle beleggingen gaan met risico's gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde 

kapitaal. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico's in, zoals 

wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen; 

beleggingen in opkomende markten, waarvan frontiermarkten een onderdeel zijn, brengen 

verhoogde risico's met zich mee die verband houden met dezelfde factoren, bovenop degene 

die worden geassocieerd met de kleinere omvang van deze markten, de beperktere liquiditeit 

en het ontbreken van een gevestigd juridisch, politiek, zakelijk en maatschappelijk kader om 

de effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld 

zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme 

koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de 

opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten. Obligatiekoersen evolueren doorgaans 

in de omgekeerde richting van rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een 

beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde 

van de portefeuille dalen. De financiële situatie van een obligatie-emittent of zijn notatie kan 

eveneens een invloed hebben op de waarde. Floating-rate leningen Hoogrentende 

bedrijfsobligaties hebben een rating onder investment grade en gaan gepaard met een groter 

risico van wanbetaling, met een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal – een risico dat 

groter kan zijn in een vertragende economie. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en 

scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele 

bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.  
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Europese aandelen – Value 
Europese aandelen: Herstel onderweg, de winsten zullen volgen 

Vooruitzichten 2018 :  

«Een decennium van buitengewone beleidsondersteuning van de centrale banken zal in 2018 op zijn 

laatste benen lopen, maar dankzij een gunstig economisch klimaat en verbeterende fundamentals van de 

bedrijven zouden Europese aandelen hun inhaalbeweging op Amerikaanse aandelen kunnen doorzetten.» 

Dylan Ball, ACA 

Executive Vice President 

Portefeuillebeheerder, Research Analyst 

Templeton Global Equity Group 

Het ziet er naar uit dat Europa de draad weer heeft 

opgepikt. Voor de eerste keer sinds de wereldwijde 

financiële crisis van 2007-2009, ziet het er naar uit dat 

de Europese economie sterk genoeg lijkt om op eigen 

kracht verder te gaan, en niet langer aan het infuus 

van de centrale banken hoeft te hangen. En 

aangezien de bedrijfswinsten nog een heel stuk onder 

het vorige piekniveau noteren en de waarderingen per 

november 2017 fair lijken, gelet op het 

aantrekkelijkere economische klimaat, denken wij dat 

Europese aandelen in 2018 mogelijk opnieuw sterk 

zullen presteren. 

Aantrekkende economische groei, 

wegebbende politieke zorgen 

Het wereldwijde economische herstel werd volgens 

ons in 2017 zelfondersteunend, en we verwachten dat 

de groei zowel in Europa als de rest van de wereld 

gezond zal blijven in 2018. Enkele factoren liggen aan 

de grondslag van de verbeterde vooruitzichten voor de 

meeste Europese economieën, zoals de sterke 

binnenlandse consumptie, het einde van de 

begrotingsbesparingen en de verbeterde 

financieringsvoorwaarden. De inflatie is voorlopig laag 

gebleven, maar we verwachten dat ze uiteindelijk zal 

aantrekken naarmate het herstel zich doorzet. 

Het Verenigd Koninkrijk is hierop een uitzondering 

gebleken, aangezien de binnenlandse vraag zwak is 

gebleven in de nasleep van de brexitstem van 2016. 

Door een zwakkere munt en de daaruit voortvloeiende 

stijgende inflatie hebben consumenten hun koopkracht 

zien afnemen. Hoewel deze invloed begint af te 

nemen naarmate de Britse pond weer herstelt, is het 

waarschijnlijk dat de economische context erg 

onzeker blijft, aangezien de moeilijke 

onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en 

de Europese Unie rond de brexit ook in 2018 zullen 

aanhouden. 

Doorgaans is de politieke factor minder gaan wegen 

op de Europese markten. We verwachten dat de 

spanningen in Spanje rond de onafhankelijkheid van 

Catalonië uiteindelijk zullen wegebben, en denken dat 

het onwaarschijnlijk is dat er in Italië in 2018 een 

populistische regering op de been komt nadat er 

onlangs veranderingen werden gemaakt aan de 

verkiezingswetten. 

Een beleidsverandering 

Nu het economische klimaat verbetert, ziet het er naar 

uit dat het wereldwijde monetaire beleid in nieuw en 

onbekend vaarwater terechtkomt. Voor de eerste keer 

sinds het uitbreken van de financiële crisis zien we dat 

de vier belangrijkste centrale banken geleidelijk het 

monetair beleid beginnen te verstrakken, maar wel in 

uiteenlopende mate. 

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft dit 

proces al aangevat, en na de renteverhoging van de 

Bank of England begin november 2017 zal de Britse 

centrale bank ook geleidelijk een minder soepel beleid  
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EUROPESE AANDELEN - VALUE 

BELEGGINGSVOORUITZICHTEN VOOR 2018  |   2 

gaan voeren. De Bank of Japan is minder belang gaan 

hechten aan kwantitatieve versoepeling (QE) en zich 

eerder gaan richten op de rentecurve, hoewel ze haar 

enorme balans aanhoudt. De Europese Centrale Bank 

(ECB) zal in 2018 de stimulus in beperkte mate 

beginnen af te bouwen. Ze wil haar obligatieaankopen 

vanaf januari halveren, terwijl QE wordt verlengd tot 

september als gevolg van de hardnekkig lage inflatie.  

We denken dat de financiële markten goed overweg 

zullen kunnen met deze evoluties. Hoewel deze 

evoluties in historisch opzicht ongezien zijn, zullen we 

de onverwachte gevolgen van de radicale afbouw van 

de Fed-balans en de beperktere inkoopprogramma's 

van de ECB met argusogen opvolgen. We houden 

eveneens de Amerikaanse economie in de gaten. 

Daar kan een onverwachte afkoeling van de groei of 

een forse stijging van de rentevoeten van langer 

lopende obligaties, gelet op de meer gevorderde 

verstrakking, gevolgen hebben voor de Europese 

economische vooruitzichten. 

De markten kunnen nog steeds een 

inhaalbeweging maken 

Hoewel de markten zich aanpassen aan een nieuwe 

monetaire beleidsomgeving, zien de onderliggende 

fundamentals van de bedrijfswinsten en 

aandelenwaarderingen er nog steeds positief uit voor 

Europese aandelen. In tegenstelling tot de Verenigde 

Staten, waar de bedrijfswinsten hun piekniveau van 

voor de financiële crisis al hebben overtroffen, hinken 

de Europese bedrijfswinsten achterop. Volgens cijfers 

van FactSet bedragen de winsten van de Europese 

bedrijven op 30 september 2017 iets meer dan de 

helft van hun vorige piek, waardoor er heel wat ruimte 

is voor een inhaalbeweging. Naarmate de inflatie 

begint te stijgen, verwachten we dat de winst per 

aandeel, vooral in de meer cyclische marktsectoren, 

de komende jaren mee zal volgen. We denken ook dat 

de olie- en financiële sector de winstgroei zal 

aanzwengelen. De zwakke winsten van de 

oliebedrijven zouden garen moeten kunnen spinnen 

bij een heropleving van de prijs van ruwe olie, terwijl 

licht hogere rentevoeten een positieve invloed kunnen 

uitoefenen op de winsten van banken. 

De waarderingen van Europese aandelen per 

november 2017 leken ons aantrekkelijk te zijn in 

vergelijking met die van de Verenigde Staten, maar 

waren niet per se goedkoop in historisch opzicht. 

Onze analyse geeft aan dat de koers-

winstverhoudingen in Europa erop wijzen dat de markt 

de verbeterde economische en winstgroei heeft 

verrekend, maar niet euforisch is geworden. 

Bovendien is de huidige bullmarkt in Europa breder 

gedragen geweest dan in andere regio's, wat we als 

een goed teken beschouwen voor de duurzaamheid 

van het marktpotentieel. 

Volgens ons geeft dit ook aan dat het in het huidige 

klimaat niet erg aangewezen is om proberen in te 

spelen op tradingpatronen op korte termijn. Het laatste 

decennium hebben de markten zich doorgaans gericht 

op de korte termijn, ten koste van de middellange en 

lange termijn. We geloven dat dit soort markt kansen 

heeft gecreëerd voor tegendraadse beleggers die de 

volatiliteit op korte termijn kunnen uitzitten. We zien 

nog steeds kansen in Europa, maar nu de markt sterk 

is gestegen en de waarderingen volgens ons fair zijn, 

zal een goede aandelenkeuze in 2018 belangrijker 

worden dan ooit. 

 

De omzet en winst van de eurozone zijn hersteld, maar de winsten niet 

Februari 2007-Augustus 2017 

Bron: Barclays Research, Thomson Reuters Datastream, Eurostat, IBES. Reëel bbp van de eurozone, mei 2017. Gegevens per 31/08/17. 
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Opkomende markten aandelen 
Meer opwaarts potentieel voor opkomende markten in 2018 

Vooruitzichten 2018 :  

«We denken dat het herstel van de opkomende markten, dat al sinds 2016 aan de gang is, weinig tekenen 

van vermoeidheid vertoont.» 

Heel wat kansen, met name in Azië 

We denken dat Azië op dit moment de meest 

aantrekkelijke regio is binnen de opkomende markten 

(OM). Er zijn immers heel wat kansen, van China, 

Zuid-Korea, India en Taiwan tot landen zoals 

Indonesië. Als fundamentele stockpickers zijn we ook 

enthousiast over individuele kansen in andere regio's 

van de wereld, denken we maar aan Rusland, dat 

onlangs uit de gratie is gevallen. In dergelijke situaties 

vinden we bedrijven waarvan we vinden dat ze erg 

goed beheerd worden, snel groeien, en blootstelling 

bieden aan belangrijke thema's zoals economische 

groei, demografische evoluties en lokale 

consumptietrends. Doordat deze markten relatief 

onpopulair zijn, hebben we de posities in 

fundamenteel sterke bedrijven kunnen optrekken 

tegen koersen die we behoorlijk aantrekkelijk vonden. 

We vinden tevens kansen in Latijns Amerika. Brazilië 

is hersteld van een langdurige recessie en heeft te 

kampen met verschillende uitdagingen, zoals hoge 

werkloosheid en enorme corruptieschandalen. Toch 

staan we doorgaans positief tegenover de kansen op 

deze markt, rekening houdend met de 

hervormingsmaatregelen die men wil doorvoeren. We 

vinden ook aantrekkelijke beleggingen in andere 

Latijns-Amerikaanse landen, vooral dan Argentinië. 

Last but not least zijn we erg enthousiast over 

frontiermarkten over de hele wereld, niet enkel in 

Afrika, maar ook in Azië en Latijns-Amerika. We 

denken dat de kansen van morgen in deze markten 

terug te vinden zijn, ideaal voor langetermijnbeleggers 

met een beleggingshorizon van meer dan vijf jaar. 

Belangrijkste thema's: Technologie en 

consumptie 

De totale sectorweging van energie en materials in de 

MSCI Emerging Markets Index is gedaald van zowat 

40% tien jaar geleden tot zowat 14% in oktober 2017. 

De weging van informatietechnologie- (IT) en 

consumentenbedrijven is gestaag toegenomen. IT is 

nu goed voor de grootste weging in de index, goed 

voor zowat 30%. Dat komt zowel door de recente 

outperformance tegenover de brede index, als door de 

stijging van een aantal grote IT-spelers, niet enkel in 

Zuid-Korea of Taiwan, maar ook in China. Bovendien 

ondersteunen IT-bedrijven in de OM niet langer alleen 

maar de producten van de ontwikkelde markten door 

onderdelen of toestellen met een licentie te fabriceren; 

zij ontwikkelen in feite technologieproducten onder 

een eigen merknaam die worden geëxporteerd naar 

de rest van de wereld. Hierdoor neemt het 

marktaandeel toe. 

De technologie zorgt in het algemeen voor meer 

efficiëntie en innovatie. Hierdoor kan een bedrijf 

sneller groeien, een competitieve voorsprong 

opbouwen en een vrij groot markt aandeel inpikken 

waardoor de activiteiten voor lange tijd verzekerd zijn. 

Kansen in de IT-sector zijn er in vele vormen, denken 

we maar aan e-commerce businessmodellen, zoals 

we zien in Latijns-Amerika; bedrijven die IT-

onderdelen ontwikkelen voor de autosector vanuit 

Taiwan of Zuid-Korea; of digitale banken in Azië en 

Afrika. 

Zo ondergaat de auto-industrie een transformatie naar 

meer energiezuinige elektrische voertuigen. Veel 

bedrijven in de OM maken zich op om een dominante 

rol te spelen in het produceren van oplossingen, niet 
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Chetan Sehgal, CFA 

Executive Vice President, Bestuurder of Global 

Emerging Market/Small Cap Strategieën  

Templeton Emerging Markets Group 

Carlos Hardenberg  

Executive Vice President, Managing 

Director, Portefeuillebeheerder 

Templeton Emerging Markets Group 
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OPKOMENDE MARKTEN AANDELEN 

alleen qua software, maar ook qua onderdelen en 

kracht. Hierdoor bevinden we ons in een unieke 

situatie waarin we snelgroeiende en vooraanstaande 

bedrijven vinden in China, Zuid-Korea en Taiwan die 

waarschijnlijk zullen kunnen profiteren van de 

belangrijke overgang van de verbrandingsmotor naar 

alternatieve motoren, ook die voor elektrische 

voertuigen. 

We zijn ook tuk op consumptiegerelateerde sectoren. 

We denken immers dat de vraag naar goederen en 

diensten fors zal toenemen naarmate het 

gezinsinkomen van de OM blijft toenemen. Vietnam 

alleen al heeft zijn bruto binnenlands product (bbp) per 

capita in acht tot negen jaar tijd zien toenemen van 

500 tot 3000 USD. Dat zorgt voor een enorme 

toename van de koopkracht, en deze consumenten 

zijn op zoek naar goederen en diensten. Vanuit 

beleggingsoogpunt zijn we vooral geïnteresseerd in 

bedrijven die inspelen op deze behoefte met lokale 

merken en lokaal geproduceerde goederen. 

Bedrijfswinsten in de opkomende markten 

kunnen verder herstellen 

Als we kijken naar de algemene waarderingen, dan 

zien we dat de winsten van veel bedrijven in de OM 

gradueel verbeteren qua winstgevendheid, marges en 

rendement op eigen vermogen, nadat deze 

parameters onlangs onder druk kwamen te staan. We 

zien meer visibiliteit van de winstvoorspellingen van 

de OM en denken dat de winsten nog veel kunnen 

verbeteren. Als we al deze zaken naast elkaar leggen, 

dan denken we dat de waarderingen van de bedrijven 

in de OM eind 2017 nog steeds erg aantrekkelijk zijn. 
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Het toenemende belang van technologie  

Wereldwijde verkopen van halfgeleiders 

September 1997-September 2017 

Bron: FactSet, Semiconductor Industry Association. Belangrijke informatie en voorwaarden over gegevensverstrekkers beschikbaar op 

www.franklintempletondatasources.com. 

MSCI geeft geen garanties en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gegevens van MSCI die in dit document zijn gereproduceerd. 

Verdere herverdeling of gebruik ervan is niet toegelaten. Dit verslag werd niet voorbereid of ondersteund door MSCI. 
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Het is echter mogelijk dat er volatiliteit komt, zeker 

omdat de beleggingsstromen vaak constant 

wijzigende houdingen tegenover vermeend risico 

kunnen weerspiegelen. Wanneer beleggers 'risk-on' 

zijn dan stijgen de stromen, en wanneer ze negatief 

worden dan worden ze 'risk-off'. Minder ontwikkelde 

markten zijn vaak fors gedreven door sentiment. De 

aandelenkoersen in deze markten kunnen daardoor 

snel skepticisme weerspiegelen. Toch hebben 

belangrijke wereldwijde beleggers minder blootstelling 

aan de activaklasse, minder dan we zouden denken 

als we kijken naar het aandeel van het wereldwijde 

bbp en marktkapitalisatie dat de OM 

vertegenwoordigen, en die de aanhoudende 

instromen zouden kunnen ondersteunen. 

 

http://www.franklintempletondatasources.com/
http://www.franklintempletondatasources.com/
http://www.franklintempletondatasources.com/
http://www.franklintempletondatasources.com/
http://www.franklintempletondatasources.com/


For Financial Professional Use Only / Not For Public Distribution 

Global Macro 
Waarde identificeren en prijsverstoringen vermijden in het post-QE tijdperk 

Vooruitzichten 2018 :  

«We denken dat de afbouw van de kwantitatieve versoepeling, de renteverhogingen en de toenemende 

inflatiedruk in de VS de factoren zullen zijn die volgend jaar de meeste invloed zullen hebben op de 

wereldwijde financiële markten.»  

Michael Hasenstab, Ph.D. 

Vice Executive President 

Chief Investment Officer 

Templeton Global Macro 

De financiële markten surfen nu al bijna tien jaar op 

een golf van goedkoop geld in de VS. Dat is te danken 

aan de enorme programma's van kwantitatieve 

versoepeling (QE) van de Amerikaanse Fed die 

werden gelanceerd na de wereldwijde financiële crisis 

(WFC) van 2007-2009. De uitbreiding van de balans 

van de Fed van zowat 900 miljard USD in 2008 tot 

bijna 4,5 biljoen USD vandaag is zonder twijfel de 

belangrijkste kracht geweest die de wereldwijde 

financiële markten heeft beïnvloed. QE heeft de 

rentevoeten naar beneden geduwd en de activaprijzen 

doen stijgen. Hierdoor zijn veel beleggers in meer 

risicovolle activa gegaan terwijl de kapitaalkosten 

kunstmatig laag werden gehouden. Dat heeft de 

waarderingen van obligaties en aandelen verstoord. 

Kortom, het QE-tijdperk heeft een schijnbaar 

zelfgenoegzame markt gecreëerd die aanhoudend 

lage rentevoeten als een eeuwig durende situatie 

beschouwt. Zulke voorwaarden zijn echter normaal 

noch permanent volgens ons. We denken dat de 

afbouw van QE door de Fed een wezenlijke impact zal 

hebben op de financiële markten in 2018 en daarna. 

Stijgende rentevoeten voor Amerikaanse 

Treasuries zorgen voor verschillende risico's 

Een aantal factoren zullen volgens ons de rentevoeten 

van Amerikaanse Treasuries (UST) hoger duwen, 

waaronder de voornoemde afbouw van QE naarmate 

de Fed haar balans afbouwt, maar ook de uitzonderlijk 

sterke Amerikaanse arbeidsmarkt, stijgende lonen en 

inflatiedruk, de aanhoudend sterke Amerikaanse 

economie, en een structurele verschuiving naar 

deregulering door zowel de regering-Trump als 

Jerome Powell van de Fed. De Fed zal naar 

verwachting haar balans de komende drie jaar met 1,5 

biljoen USD afbouwen. Terzelfdertijd hebben 

belangrijke buitenlandse kopers van UST's van de 

vorige jaren de afgelopen jaren hun aankopen 

stopgezet. China heeft zijn buitenlandse reserves met 

zowat 1 biljoen USD afgebouwd, terwijl olie-

exporterende landen zoals Saudi-Arabië netto-

ontleners zijn geworden in plaats van geldschieters. 

Zij kopen niet langer enorme hoeveelheden UST's. Nu 

de Fed deze markt eveneens zal verlaten, zal dit de 

aanvoer van kopers van UST's verder doen afnemen. 

Over het algemeen blijft de ontlening van UST's 

opwaarts gericht. Dat zorgt ervoor dat prijsgevoelige 

binnenlandse Amerikaanse beleggers voornamelijk de 

leemte invullen. We denken dat deze factoren 

opwaartse druk zullen uitoefenen op de rentevoeten 

van UST's. 

Beleggers die niet zijn voorbereid op de verschuiving 

van de herstelperiode van monetaire versoepeling 

naar het expansieve post-QE tijdperk kunnen mogelijk 

blootgesteld zijn aan grote risico's, denken wij. Het is 

mogelijk dat er de komende kwartalen forse correcties 

komen van de rentevoeten van UST's op de markten, 

vergelijkbaar met de omvang en het tempo waarin er 

tijdens het vierde kwartaal van 2016 aanpassingen 

plaatsvonden. We denken dat het erg belangrijk is om 

zich niet alleen in te dekken tegen de huidige risico's 

van UST's, maar ook om portefeuilles zodanig op te 

bouwen dat ze kunnen profiteren van stijgende 

rentevoeten. 

De uitdaging voor beleggers in 2018 zal erin bestaan 

dat de traditionele diversificatie-relatie tussen 

obligaties en risicovolle activa niet langer overeind 

blijft in deze nieuwe cyclus waarin UST's achteruit 

gaan. Het is best mogelijk dat ook risicovolle activa 

corrigeren naarmate de 'risicovrije' rente (rentevoeten 

op UST's) fors hoger gaat. De markten zijn gewend 
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GLOBAL MACRO 

geraakt aan uitzonderlijk lage discontorentes - een 

opwaartse beweging zou een belangrijke invloed 

hebben op de manier waarop deze waarderingen 

worden berekend. Bovendien hebben we gezien dat 

er zelfgenoegzaamheid is geslopen in verschillende 

activaklassen naarmate de rendementen van UST's 

en die van risicovolle activa positief gecorreleerd 

werden, bovenop positieve prestaties. De positieve 

resultaten die echter werden bereikt dankzij 

uitzonderlijk soepele monetaire condities kan de reële 

onderliggende risico's van deze activacategorieën 

verdoezelen. Naarmate de monetaire stimulus wordt 

afgebouwd, kunnen deze positieve correlaties 

aanhouden, maar met het tegenovergestelde effect - 

gelijktijdige correcties van obligaties, aandelen en 

wereldwijde risicovolle activa, naarmate het ongeziene 

tijdstip van verstoringen op de financiële markten op 

zijn laatste benen loopt. Dit zijn het type correcties en 

risico's die wij in 2018 proberen te vermijden. 

Binnenlandse privébeleggers zullen naar verwachting hun belang in Amerikaanse Treasuries fors opdrijven 

Netto ontlening van de bevolking 

2005–2020 (Verwachte situatie) 

Bron: Berekeningen door Templeton Global Macro op basis van gegevens van het Congressional Budget Office, het US Bureau of the Fiscal 

Service, het US Treasury Department en de US Federal Reserve. Er kan niet worden gegarandeerd dat voorspellingen werkelijkheid zullen 

worden. 

BELEGGINGSVOORUITZICHTEN VOOR 2018  |   10 

Specifieke opkomende markten bieden 

idiosyncratische waarde 

De impact van het krapper wordende beleid van de 

Fed op de opkomende markten volgend jaar varieert 

van land tot land. Er blijven nog steeds aantrekkelijke 

waarderingen te vinden in specifieke landen, maar 

niet alle opkomende markten zullen het goed doen 

naarmate de rentevoeten stijgen, denken we. Het is 

belangrijk om landen te identificeren met 

idiosyncratische waarde die mogelijk minder 

gecorreleerd zijn met ruime bèta (markt)risico's. 

Landen die eerder gericht zijn op binnenlandse 

activiteiten en minder afhankelijk zijn van de 

wereldwijde handel, hebben vaak die idiosyncratische 

kwaliteiten, samen met een inherente bestendigheid 

voor wereldwijde schokken. Enkele specifieke landen 

hebben de afgelopen jaren al aangetoond dat zij die 

veerkracht bezitten, met name Indonesië. Voor 

andere landen hangen de economische risico's samen 

met de hervormingen die worden doorgevoerd binnen 

die landen, in plaats van wat er in de buitenwereld 

gebeurt, denken we maar aan Brazilië of Argentinië. 

Hogere renteverschillen zijn ook cruciaal in een 

klimaat van stijgende rentevoeten. Brazilië en Mexico 

hebben een kortetermijnrente van zowat 7%, India en 

Indonesië van zowat 6%, en Argentinië van zowat 

25% (per november 2017). Indien de Amerikaanse 

rentevoeten met 100 of 200 basispunten stijgen, dan 

zullen deze landen beter gewapend zijn om met 

rentedruk om te gaan. De opkomende markten met 

onevenwichtige macro-economische eigenschappen 

of omgevingen met lage rentevoeten daarentegen 

zouden harder worden getroffen door stijgende 

rentevoeten. Landen zoals Turkije of Venezuela 

blijven fundamenteel kwetsbaar voor een renteschok 

volgens ons. Een andere groep van potentieel 
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kwetsbare landen zijn degene met lagere rentevoeten, 

zoals Zuid-Korea of Singapore, die ondanks sterke 

macro-economische fundamentals mogelijk ook 

kwetsbaar zijn voor een muntontwaarding, naarmate 

het renteverschil met de VS omslaat. Daarom denken 

we dat het voor de allocaties in opkomende landen in 

2018 erg belangrijk zal zijn om de ruime bèta-risico's 

te vermijden, en om de idiosyncratische alphabronnen 

te vinden (prestaties boven het marktrendement) die 

het hoofd kunnen bieden aan stijgende rentevoeten. 

In de belangrijkste ontwikkelde economieën zien we 

nog steeds onaantrekkelijke obligatierentes, met 

name de lage tot negatieve rentes in de eurozone en 

Japan. Naarmate de rentevoeten in de VS klimmen, 

verwachten we dat het toenemende renteverschil met 

de eurozone en Japan de euro en yen zal doen 

verzwakken tegenover de US-dollar. 

We verwachten dat de inflatie en 

Amerikaanse Treasury rentevoeten in 2018 

zullen stijgen 

“Wanneer we vooruitblikken naar 2018, verwachten 

we dat de afbouw van QE, de renteverhogingen en 

toenemende inflatiedruk in de VS de factoren zullen 

zijn die volgend jaar de grootste invloed zullen hebben 

op de wereldwijde financiële markten.” Toen de Fed 

bijna tien jaar geleden de eerste ronde QE inzette, 

zeiden vele sceptici dat geld pompen in het financiële 

systeem zou leiden tot hoge inflatie. De inflatie is 

echter nooit van de grond gekomen, voor een deel 

omdat de banken en financiële bedrijven cash hebben 

opgestapeld terwijl de kredietactiviteit ingeperkt bleef 

door regelgeving post-financiële crisis, denken we 

maar aan de Dodd-Frank Act. De factoren die de 

afgelopen tien jaar de inflatie en geldcreatie binnen de 

perken hebben gehouden, lopen nu echter op hun 

laatste benen. Er worden al uitvoerende maatregelen 

genomen om de deregulering door te voeren, terwijl 

de kredietactiviteit in de lift zit. Kortom, de kredietgroei 

en omloopsnelheid van het geld1 die we de afgelopen 

tien jaar niet hebben gezien, beginnen nu pas tractie 

te krijgen. Door deze potentiële versnelling van de 

omloopsnelheid van het geld, in combinatie met 

bestaande inflatiedruk in de Amerikaanse economie 

en arbeidsmarkten, denken we dat er het volgende 

jaar hogere inflatie zal zijn en dat de UST-rentevoeten 

zullen stijgen. We denken dat beleggers zich moeten 

voorbereiden op deze risico's 

Hogere rendementen beschikbaar in bepaalde opkomende markten 

Rentevoeten overheidsobligaties: Twee- en tienjarige rentevoeten 

Op 1 november 2017 

Bron: Bloomberg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

1. De omloopsnelheid van het geld is een graadmeter voor het tempo waarin het geld circuleert binnen de economie. 
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Europese obligaties 
Pacifistische ECB-positie zal waarschijnlijk de Europese vastrentende markten 
domineren 

Vooruitzichten 2018 :  

«De combinatie van bemoedigende groei, zwakke inflatie en een pacifistisch ECB-beleid in de eurozone zal 

waarschijnlijk aanhouden.» 

David Zahn, CFA, FRM 

Head of European Fixed Income 

Senior Vice President, Portefeuillebeheerder 

Franklin Templeton Fixed Income Group 

We denken dat in 2018 de Europese vastrentende 

markten vooral zullen worden bepaald door het 

monetair beleid van de Europese Centrale Bank 

(ECB) en het politieke klimaat. Die twee factoren 

zullen even belangrijk zijn als in 2017. De economie 

van de eurozone lijkt in goeden doen, en presteert het 

best sinds de wereldwijde financiële crisis tien jaar 

geleden uitbrak. We denken dat deze verbetering zal 

aanhouden. Er zijn echter weinig indicaties dat de 

inflatie aantrekt, en daarom zal de ECB haar 

aanzienlijke kwantitatieve versoepeling doorzetten tot 

minstens september 2018. Het is dus mogelijk dat 

haar pacifistische positie weinig ruimte laat voor een 

stijging van de Europese obligatierentes. Dat neemt 

niet weg dat politieke ontwikkelingen, zoals een 

impasse bij de brexitonderhandelingen, de volatiliteit 

in de markten kan doen toenemen. Beleggers moeten 

klaar staan om in te spelen op zulke kansen. 

Positief economisch klimaat zal de 

pacifistische positie van de ECB 

waarschijnlijk niet veranderen 

In ons basisscenario zien we het cyclische herstel van 

de eurozone aanhouden. Dankzij het toenemende 

vertrouwen van consumenten en bedrijven in de regio 

krijgen de uitgaven een boost. Het ondersteunende 

wereldwijde economische klimaat is een bijkomende 

positieve factor. De huidige expansie lijkt duurzaam te 

zijn, en evenredig verspreid tussen de lidstaten. 

Ondanks deze optimistische vooruitzichten is het 

weinig waarschijnlijk dat de ECB haar beleid drastisch 

zal wijzigen zolang de inflatie zwak blijft (en de 

consensusverwachtingen voor 2018 geven aan dat dit 

waarschijnlijk is). ECB-voorzitter Mario Draghi wees er 

herhaaldelijk op dat de centrale bank de rentevoeten 

niet zal optrekken voor de kwantitatieve versoepeling 

achter de rug is. Dat benadrukt dat een dergelijke 

beslissing nog niet voor morgen is. Aangezien zijn 

termijn als ECB-voorzitter pas eind 2019 afloopt, is er 

weinig kans dat het rentebeleid op korte termijn wordt 

herzien. 

De ECB gaat 2018 in nadat ze de kwantitatieve 

versoepeling heeft afgebouwd, terwijl ze erin slaagt 

om een deflatoire stijging van de euro te beperken. Er 

zijn verschillende elementen van het herziene 

monetair beleid van de centrale bank die interessant 

zijn om toe te lichten, aangezien het effect ervan in de 

loop van het jaar duidelijk zal worden. Hoewel de 

maandelijkse aankopen van obligaties werden 

afgebouwd van 60 miljard EUR naar 30 miljard EUR, 

komt een deel van de effecten die de ECB voordien 

had aangekocht op eindvervaldag. Aangezien de 

opbrengsten worden herbelegd door de ECB, zal het 

resultaat zijn dat een deel van de vermindering van de 

obligatie-aankopen door de centrale bank zal worden 

gecompenseerd, misschien zelfs met de helft. 

Het ziet er ook naar uit dat de ECB zich zal richten op 

het afbouwen van haar aankopen van overheidspapier 

in plaats van bedrijfsobligaties, maar in dat segment 

neemt de uitgifte toe, terwijl het nettobedrag van 

overheidsschuld in de eurozone in 2018 zal 

toenemen, in tegenstelling tot de krimp die we de 

afgelopen 18 maanden hebben gezien. Al bij al 

denken we dat de obligatierentevoeten in de eurozone 

licht kunnen stijgen, maar een stijging zal 

waarschijnlijk worden afgetopt door de aanhoudende 

aankopen door de ECB, ten minste tot de 

beleidsmakers later in het jaar hun volgende stappen 

voor het monetair beleid zullen bekendmaken. 
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De mogelijkheid van politieke schokken blijft 

echter aanwezig  

Wanneer we ons louter concentreren op de 

binnenlandse politieke gebeurtenissen die een invloed 

zouden kunnen hebben op de Europese markten in 

2018, dan kunnen we er drie vernoemen. De 

grondwettelijke crisis in Spanje lijkt verder te duren, 

aangezien de centrale regering de macht over 

Catalonië opnieuw lijkt te grijpen. Nieuwe verkiezingen 

in de regio, die gepland staan voor 21 december 

2017, lijken geen duurzame oplossing te zullen 

aanreiken. Tot dusver zijn beleggers vrij koelbloedig 

gebleven over de mogelijke schade aan de Spaanse 

economie. Zij oordelen immers dat de aankopen door 

de ECB de Spaanse overheidsobligaties zullen blijven 

ondersteunen. Bijkomende radicale beslissingen van 

Catalaanse politici om hun separatistische plannen uit 

te voeren kunnen de groei echter aantasten, 

aangezien de regio op economisch vlak erg belangrijk 

is voor Spanje. 

De Italiaanse verkiezingen zullen plaatsvinden in de 

eerste helft van 2018. Zij kunnen mogelijk voor nieuwe 

politieke onrust zorgen, hoewel er onlangs tekenen 

zijn geweest dat populistische partijen - met name de 

Vijfsterrenbeweging, die volgens polls evenveel steun 

krijgt bij Italiaanse kiezers als de heersende 

Democratische Partij - hun oproepen voor een  

referendum over het Italiaanse lidmaatschap van de 

eurozone temperen. Nu de Italiaanse economie aan 

de betere hand is, is een dergelijke beslissing wat 

naar de achtergrond verdwenen. 

Het zijn echter de brexitonderhandelingen die de 

belangrijkste uitdaging vormen, aangezien de deadline 

van maart 2019 voor de afronding ervan dichterbij 

komt. Indien een akkoord tussen het Verenigd 

Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) in de loop 

van volgend jaar niet gevonden wordt, ziet het er naar 

uit dat de beide economieën hieronder zullen lijden. 

Hoewel de Britse economie al tekenen van afkoeling 

heeft vertoond en hieronder het meest zou lijden 

omdat bedrijven hun noodmaatregelen voor een 

dergelijke uitkomst zouden versnellen, kan de 

mogelijke impact voor de EU groot zijn en volgens ons 

onderschat worden. 

In de tien jaar na de wereldwijde financiële crisis zijn 

de centrale banken massaal tussenbeide gekomen op 

de markten om de rentevoeten laag te houden. Deze 

omstandigheden hebben misschien ook de lont aan 

het vuur gestoken van het populisme. Beleggers 

moeten zich erop voorbereiden dat de steun voor 

populistische partijen op middellange termijn een 

belangrijke invloed zal uitoefenen op de Europese 

politiek. 

Misschien zal het populisme in Europa aanhouden 

Populistische versus traditionele politieke partijen, historische versus recente verkiezingsprestaties 

2006–2017 

*Voor Spanje (2008), Italië (2008), Duitsland (2008), Griekenland (2007), Nederland (2006), Frankrijk (2007), Oostenrijk (2006), Finland (2007) 

**Voor Spanje (2015), Italië (2013), Duitsland (2017), Griekenland (2015), Nederland (2017), Frankrijk (2017), Oostenrijk (2017), Finland (2015) 

Bron: Nationale regeringen, per 6/11/17. 
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Brooks Ritchey 

Senior Managing Director 

Head of Portfolio Construction 

K2 Advisors 

Alternatieve beleggingen 
De vooruitzichten voor hedgefondsen wijzen op vruchtbare alphakansen in 2018 

Vooruitzichten 2018 :  

«We verwachten dat de beperkte volatiliteit en kunstmatig lage rentevoeten in 2018 naar normalere niveaus 

zullen evolueren. Deze trends beginnen de toegenomen long vs. short kansen en het prestatiepotentieel 

voor beleggingen in hedgefondsstrategieën al vorm te geven.» 

David C. Saunders 

Founding Managing Director 

K2 Advisors 

Naarmate 2018 dichterbij komt, staan verschillende 

belangrijke marktfactoren volgens ons op of dicht bij 

een keerpunt. Het ziet er naar uit dat de wereldwijde 

rentevoeten verder zullen stijgen, naarmate de 

belangrijkste centrale banken steeds meer 'hawkish' 

worden. De centrale banken zijn ook meer indicaties 

beginnen te geven over het intomen van hun ruime 

kwantitatieve versoepeling de komende zes tot twaalf 

maanden. De inflatieverwachtingen worden stilaan 

opwaarts herzien, onder invloed van de wereldwijde 

groei, met inbegrip van de veerkrachtige Chinese 

economie. De voorgestelde Amerikaanse 

belastinghervormingen gaan op korte termijn een 

cruciale fase in. Zelfs de aandacht van beleggers is 

verschoven van de sterkte van de wereldeconomie 

naar regionale geopolitieke risico's. 

Hoewel deze ontwikkelingen een uiteenlopende 

invloed kunnen uitoefenen op hedgefondsstrategieën, 

is de alpha1  voor het hedgefondsuniversum historisch 

versterkt in dit klimaat, vooral wanneer de rentevoeten 

stijgen. 

Een opkomende meevaller voor global 

macro 

Global macro is voor ons een strategie die sterk kan 

profiteren van opkomende economische trends. Het 

jaar 2017 was een uitdagend jaar voor global macro 

adviseurs, aangezien doorgaans krappe 

kredietspreads, gematigde inflatieverwachtingen, 

ongezien - en we denken onhoudbaar - soepel 

monetair beleid en wat zelfgenoegzaamheid over 

geopolitieke risico's de opportuniteiten voor global 

macro beheerders enigszins hebben weggenomen. 

Eén jaar kan een groot verschil maken. 

Nu 2018 voor de deur staat, biedt de beleidsactiviteit 

van vier grote centrale banken - de Amerikaanse 

Federal Reserve (Fed), de Europese Centrale Bank, 

de Bank of England en de Bank of Japan - alsook een 

handvol kleinere spelers volgens ons kansen voor 

discretionaire macrobeheerders. We zien dat 

beleggers meer aandacht beginnen te krijgen voor het 

beleid van de belangrijkste centrale banken. Hierdoor 

is het mogelijk dat valuta's in dit klimaat de komende 

maanden een belangrijke prestatiedispersie blijven 

bieden. 

 

Robert Christian 

Head of Investment Research 

K2 Advisors 
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Economische trends creëren betere kansen 

bij de strategieën 

Ondertussen kunnen grondstoffen ook garen spinnen 

bij de aanhoudende economische groei en een 

mogelijke terugkeer naar hogere historische prijzen. 

We denken dat de grondstoffenprijzen in 2018 

geleidelijk hoger kunnen gaan en versterkt worden 

door beleggers die zich opnieuw op de fundamentals 

richten in plaats van op de uitdagingen op korte 

termijn. Het feit dat de US-dollar in de eerste helft van 

2018 waarschijnlijk zwak en relatief stabiel zal zijn, 

evenals mogelijke aanbodonderbrekingen als gevolg 

van politieke gebeurtenissen in Venezuela en Afrika, 

kunnen de grondstoffenprijzen ook doen stijgen. 

Het ziet er naar uit dat long/short equity steun zal 

krijgen van stijgende rentevoeten in 2018. 

Fundamenteel zwakke bedrijven hebben doorgaans te 

kampen met toenemende druk op hun financiële 

positie in een klimaat van stijgende rentevoeten. Hier 

kunnen beheerders mogelijk munt uit slaan wanneer 

zij erin slagen om de winnaars eruit te pikken terwijl zij 

het algemene marktrisico afdekken aan de hand van 

shortposities. Verdere dalingen van de 

aandelencorrelaties kunnen ook bijdragen tot onze 

gunstige vooruitzichten voor long/short equity.  

Beleggers zijn beginnen te roteren naar financiële 

aandelen, verzekeringsbedrijven en industrials. Dat 

zijn sectoren die in 2018 meer interesse kunnen 

opwekken volgens ons. Veel van de groeisectoren die 

in 2017 tot oktober hebben gezorgd voor de prestaties 

op de aandelenmarkten zijn volgens ons minder 

aantrekkelijk omdat ze hoger gewaardeerd zijn en de 

kwantitatieve versoepeling begint te vertragen. Nu de 

financiële condities waarschijnlijk krapper worden, 

beschouwen long/short equitybeheerders een 

positionering aan de shortkant als een erg vruchtbare 

omgeving. Long/short beheerders in bedrijfspapier 

hebben ook aantrekkelijke shortkansen gevonden, die 

volgens ons in 2018 kunnen aanhouden. Nu er steeds 

meer winkels de deuren sluiten en de hogere 

rentevoeten wegen op het herfinancieringsvermogen 

van kleinhandelaars, is het mogelijk dat commerciële 

mortgage-backed securities onder druk komen te 

staan. 

Op het domein van de insurance-linked securities (ILS 

of aan verzekeringen gekoppelde effecten) hebben 

verschillende tragische en grote rampen die de 

Verenigde Staten en Amerikaanse grondgebieden 

hebben getroffen geleid tot aanzienlijk hogere rentes 

terwijl beleggers doorgaans pessimistisch gestemd 

zijn. In sommige gevallen denken we echter dat de 

bezorgdheid van beleggers over ILS wat overdreven 

is. Zo is het mogelijk dat de verzekeringsverliezen in 

Gemiddeld zijn hogere rentevoeten historisch gezien gunstig geweest voor de alpha van hedgestrategieën 

alpha van hedgefondsen op verschillende niveaus van de 10-jarige Amerikaanse Treasury rentevoeten 

Januari 1991-Oktober 2017 

Bron: Bloomberg. Gegevens per 31/10/17. alpha berekend ten opzichte van de S&P 500-index. In het verleden behaalde resultaten bieden 

geen garantie voor de toekomst. Belangrijke informatie en voorwaarden over gegevensverstrekkers beschikbaar op 

www.franklintempletondatasources.com. 
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de regio rond Houston een pak lager zijn dan 

verwacht, omdat er in die regio erg weinig 

huishoudens zich hebben verzekerd tegen 

overstromingsgevaar. Dat neemt niet weg dat de 

volatiliteit in de prijzen van catastrofe-obligaties begint 

toe te nemen en dat de vraag naar 

hiaatherverzekeringsdekking in de tweede helft van 

2017 is toegenomen. Dat kan de potentiële prestaties 

van ILS in de toekomst een boost geven. 

 

Het belang van een tactische en 

gediversifieerde benadering 
Zoals we al zeiden, is de dynamische omgeving die 

we zien ontstaan waarschijnlijk niet van die aard dat 

ze alle strategieën op dezelfde manier zal 

beïnvloeden. Hoewel long/short equity en global 

macro hiervan kunnen profiteren, kunnen event-driven 

beheerders het lastiger krijgen. Het potentieel voor 

verdere renteverhogingen door de centrale banken, 

inflatieschommelingen, een forse stijging van de 

rentevoeten van Amerikaanse Treasuries als gevolg 

van Fed-maatregelen, of onduidelijkheid rond 

voorgestelde wetgeving kunnen de aantrekkelijkheid 

van fusies en overnames temperen. Bovendien zou de 

voorgestelde Amerikaanse belastinghervorming 

kunnen resulteren in de afschaffing van bepaalde 

aftrekmogelijkheden voor interesten, waardoor private 

equity onder druk zou kunnen komen. Positief is dan 

weer dat we mogelijke regelgevende evoluties en een 

potentiële belastingvrijstelling voor de repatriëring van 

bedrijfsgeld uit het buitenland beschouwen als 

elementen die event-driven beheerders de wind in de 

zeilen kunnen geven. 

We houden andere potentiële uitdagingen die in 2018 

kunnen opduiken in het achterhoofd. Het is mogelijk 

dat de wereldwijde groei negatief wordt beïnvloed 

door een centrale bank die een beleidsfout maakt, 

zoals het te agressief (te snel of te vaak) verhogen 

van de rentevoeten. Voor event-driven beheerders 

kan een belangrijke misstap van de centrale banken of 

een toename van grensoverschrijdende of 

monopolistische regelgevende beperkingen fusies en 

overnames moeilijker maken en mogelijk op de helling 

zetten. Ook eind 2017 waren er geopolitieke risico's 

aanwezig: spanningen rond Noord-Korea, mogelijke 

toenemende onenigheid tussen Amerikaanse 

wetgevers, ontwikkelingen in het brexitproces en de 

afscheidingsbeweging van Catalonië in Spanje. 

Ten slotte denken we dat het erg belangrijk is om aan 

het begin van 2018 blijvend aandacht te hebben voor 

het beheer van het neerwaartse risico. Vanuit ons 

standpunt kan de performance van beleggingen in 

hedgefondsstrategieën in 2018 meer worden bepaald 

door bijdragen van alpha (of gedreven door 

fundamentals) en in mindere mate door de invloed 

van marktgevoeligheid (of bèta). 

1. alpha is een graadmeter van de voor risico gecorrigeerde toegevoegde waarde die een beheerder creëert. Ze wordt berekend als het 

verschil tussen de performance van een beheerder en de verwachte performance van een beheerder. Een positieve alpha geeft aan dat een 

beheerder beter heeft gepresteerd dan zijn bèta, of het algemene marktrisico, zou voorspellen. Een negatieve alpha daarentegen geeft aan 

dat de beleggingsportefeuille minder goed heeft gepresteerd, gelet op de verwachtingen gecreëerd door de bèta. 
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Multi-Assets 
Volatiliteit beheren door middel van portefeuilleconstructie 

Vooruitzichten 2018 :  

«Door een gebrek aan diversificatie tijdens de wereldwijde financiële crisis is er meer gebruik gemaakt van 

factoranalyse binnen portfolio's, en wordt er minder vertrouwd op simplistische asset allocation 

graadmeters. Vandaag kunnen we kiezen aan welke factoren we ons blootstellen, en zijn we ons bewust 

van de concentraties die we liever niet aanhouden.» 

Overal waar we kijken, is de volatiliteit laag, 

maar zal dat zo blijven? 

Tijdens 2017 was de volatiliteit laag, zowel op de 

aandelen- als obligatiemarkten, zelfs bij de indicatoren 

van macro-economische activiteit. 

Wanneer we vooruitblikken naar 2018, geeft onze 

analyse aan dat veel van deze graadmeters van 

onzekerheid kunnen toenemen. Een voorbeeld 

hiervan is de vorm van de rentecurve: een vlakkere 

rentecurve voor de Amerikaanse Treasury (de spread 

tussen de tweejarige en tienjarige Treasury notes, die 

fors is gedaald) is historisch gezien geen goed 

voorteken geweest. Dit is doorgaans echter een 

waarschuwing op langere termijn, en aangezien we in 

een erg lange economische cyclus zitten, zou het 

volgens ons geen overtuigend argument zijn om snel 

aan de zijlijnen te gaan staan op de financiële 

markten. 

Wanneer de volatiliteit echter op een historisch 

dieptepunt staat, moet je misschien niet proberen te 

zien van waar de bliksemschicht afkomstig is. In een 

wereld die zelfgenoegzaam lijkt en weinig gevoelig is 

voor vele van de risico's waarvan we ons bewust zijn, 

volstaat het misschien om te anticiperen op een 

verandering en voorbereid te zijn. 

 

Lessen van de wereldwijde financiële crisis 

10 jaar later 

Een van de meest opmerkelijke eigenschappen van 

de wereldwijde financiële crisis (WFC) van 2007-

2009, vanuit beleggingsoogpunt, was de manier 

waarop activaklassen die op het eerste zicht niets met 

elkaar te maken hebben, toch parallel evolueerden. 

De correlaties tussen deze activaklassen zijn 

toegenomen, en de traditionele assumpties over de 

voordelen van diversificatie werden in vraag gesteld. 

Investors waren over het algemeen niet voorbereid op 

deze verandering. 

We stelden dit vast binnen bepaalde activaklassen, en 

binnen bepaalde geografische regio's en in multi-asset 

portefeuilles. Veel beleggers geloofden dat zij een 

afdoende gediversifieerde portefeuille hadden, die een 

aantal onafhankelijke sectorposities bevatten en een 

portefeuille met idiosyncratische risico's. In veel 

gevallen bleek dit echter een ontoereikende 

omschrijving te zijn. 

Naarmate de WFC evolueerde, werd het duidelijk dat 

gemeenschappelijke factoren een invloed uitoefenden 

op de prestaties, met name liquiditeit en 

hefboomeffect. Deze 'tekortschietende diversificatie' 

leidde tot een ruimer gebruik van factoranalyse binnen 

portefeuilles en verminderde de afhankelijkheid van 

simplistische asset allocation graadmeters. Vandaag 

kunnen we blootstelling nemen aan de factoren die we 

wensen, en zijn we ons bewust van de concentraties 

die we liever niet aanhouden. 
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Een vooruitblik naar 2018 

De beleggers die de afgelopen jaren hebben ingezet 

op rustig blijvende markten werden hiervoor mooi 

beloond. Hierdoor werden andere beleggers ertoe 

aangezet om in strategieën te stappen die impliciet 

'short volatiel' zijn. 

Volatiliteitsrisico heeft de afgelopen jaren een centrale 

plek gekregen. In een poging om portefeuilles op te 

bouwen die profijt kunnen halen uit de wereldwijde 

groei die we vandaag rondom ons zien, en waarvan 

we verwachten dat die in 2018 zal aanhouden, voelen 

we ons aangetrokken tot de wereldwijde 

aandelenmarkten. Aandelen zijn echter geen pure 

belegging in groei; ze zorgen immers ook voor 

blootstelling aan volatiliteit, die uitzonderlijk laag is 

geweest naar historische normen. Indien de volatiliteit 

zou terugkeren naar een meer normaal niveau, dan 

zou dit waarschijnlijk, volgens ons, een tegenvaller 

zijn voor het rendementspotentieel van de wereldwijde 

aandelen. 

De centrale banken hebben het lastig om de wens om 

de onconventionele beleidsmaatregelen terug te 

schroeven en de rentevoeten te normaliseren en te 

verzoenen met de blijvende behoefte aan 

 

stimulusmaatregelen in de meeste economieën. 

Hierdoor kunnen we wensen dat de reële rentevoeten 

zouden stijgen of dat de inflatie binnen de perken zou 

blijven. Net zoals onze kijk op groei is uiting geven 

aan deze ideeën door middel van traditionele 

activaklassen minder eenvoudig dan je wel zou 

kunnen denken. Door cash aan te houden kun je 

misschien inspelen op stijgende reële rentevoeten, 

maar hierdoor word je ook kwetsbaar voor een daling 

van de inflatie. Binnen het ruimere kader van een 

portefeuille kan het aanhouden van blootstelling aan 

duratie (gevoeligheid voor veranderingen van de 

rentevoeten) ook nuttig zijn om een stabieler resultaat 

te verkrijgen. 

Volatiliteit op een historisch laagtepunt 

VIX Index van impliciete volatiliteit 

Januari 1990-Oktober 2017 

Bron: Bloomberg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
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Hoe wij portefeuilles beheren binnen een 

beleggingsuniversum gedreven door factoren 

In een ideale wereld zouden we proberen om 

portefeuilles op te bouwen die een pure uiting zouden 

zijn van onze kijk op elke belangrijke beleggingsfactor. 

Hierdoor zouden we portefeuilles kunnen opbouwen 

die beter gediversifieerd zijn en waarvan de resultaten 

waarschijnlijk beter aansluiten bij de specifieke 

behoeften van beleggers. Zo k we bijvoorbeeld 

gebruik kunnen maken van optieposities om een long 

blootstelling te nemen aan de volatiliteitsfactor, of om 

een mogelijk asymmetrisch resultaat te verkrijgen. 

Zoals we hierboven al schreven, kan er in veel van 

deze factoren niet rechtstreeks belegd worden. 

Hoewel er goede alternatieven voorhanden zijn, 

brengen ze vaak een bijkomende factorblootstelling 

met zich mee die je misschien niet wil nemen. Zo zijn 

inflatiegebonden obligaties een belegging die onze 

blootstelling aan de factor van de stijgende inflatie 

afdekken. Ze gaan echter ook gepaard met een 

bijkomende blootstelling aan de termijnpremie1—een 

factor die we misschien niet wensen, aangezien 

bepaalde banken al begonnen zijn met de afbouw van 

hun balansen. We kunnen een meer gefocuste positie 

innemen op een waarschijnlijke toename van de 

inflatie door de obligatie-eigenschappen af te dekken, 

of door rechtstreeks gebruik te maken van 

inflatieswaps. Veel beleggers kunnen echter niet voluit 

gebruik maken van deze instrumenten. 

Voor portefeuilles die zijn belegd in een selectie van 

'building block' strategieën, in plaats van holistisch 

beheerd te worden, met volledige toegang tot een 

brede waaier aan beleggingstools en -technieken, is 

het net zo belangrijk om 'door de onderliggende 

posities te kijken' om rekening te houden met 

factorblootstellingen. Hoewel we ons zorgen maken 

over volatiliteitsrisico's bij wereldwijde aandelen, 

kunnen we de blootstelling richten op aandelen die de 

'kwaliteits‘-factor in zich dragen. Deze aandelen zijn 

vaak minder volatiel en hebben bepaalde 

eigenschappen gemeen met obligatiebeleggingen. 

Door alternatieve activaklassen toe te voegen, kunnen 

we de diversificatie verbeteren door blootstelling te 

kiezen aan factoren die je doorgaans niet terugvindt in 

een traditionele gespreide portefeuille van aandelen 

en obligaties. 

De 'tekortschietende diversificatie' in 2008 was 

gebaseerd op simplistische ideeën over de traditionele 

diversificatie tussen activaklassen. Sommige factoren 

hebben betrekking op traditionele activaklassen; zo 

hebben reële rentevoeten (uiteraard) een invloed op 

obligaties, maar ook op defensieve aandelen en 

wisselkoersen. De beleggingsbenadering van Franklin 

Templeton Multi-Asset Solutions vindt het belangrijk 

om zich bewust te zijn van factoren bij het beleggen. 

Het is een belangrijk element bij het ontwikkelen van 

resultaatsgerichte portefeuilles die beter willen 

aansluiten bij de verwachtingen van de cliënt. 

1. Termijnpremie verwijst naar het bijkomende rendement dat een koper van obligaties eist om een effect met een langere looptijd aan te 

houden, in plaats van te beleggen in effecten met een korte looptijd. 
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BELANGRIJKE LEGALE INFORMATIE 

enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd 

als beleggingsadvies, legaal of belastingadvies of als een 

aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige 

beleggingsstrategie te volgen van het in Luxemburg 

gedomicilieerde SICAV Franklin Templeton Investment Funds 

(het “Fonds”). Geen enkele informatie uit dit document mag 

geïnteerpreteerd worden als beleggingsadvies. 

 

Franklin Templeton heeft de informatie in dit document met 

nauwkeurigheid en professionalisme verkregen. Het is mogelijk 

dat bij het opstellen van dit document gegevens van externe 

bronnen zijn gebruikt, en Franklin Templeton heeft die 

gegevens niet onafhankelijk geverifieerd, gevalideerd of 

gecontroleerd. 

 

De geformuleerde standpunten zijn die van de auteur op de 

publicatiedatum en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd. 

 

De in dit document vermelde onderzoeken en analyses zijn in 

opdracht van Franklin Templeton Investments uitgevoerd voor 

eigen doeleinden, en worden slechts terloops aan u 

meegedeeld. Franklin Templeton Investments kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor enige gebruiker van dit 

bericht, noch voor enige andere persoon of entiteit met 

betrekking tot de juistheid van de informatie in dit persbericht of 

voor fouten of weglatingen in de opgenomen inhoud, ongeacht 

de reden van deze onjuistheid, fout of weglating. 

 

Dit is een document met een promotioneel karakter, 

uitgegeven door Franklin Templeton International Services, S.à 

r.l. Belgisch bijhuis – Onder supervisie van de Commission de 

Surveillance du Secteur Financier - Marnixlaan 28, 1000 

Brussel – Tel.: +32 2 289 62 00 - Fax: +32 2 289 62 19. 

 

Meer informatie op onze website www.franklintempleton.be  
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