
 
  

KWARTAALBERICHT 

Eerste kwartaal 2019 

 

Terugblik 

In het eerste kwartaal hebben financiële markten zich van hun beste kant laten zien. Na de dip 

van eind vorig jaar, kunnen we over de eerste drie maanden van dit jaar rustig spreken van 

een ware beursrally. Vooral de kracht en de periode waarbinnen dit herstel plaatsvond was 

boven verwachting.  

 

Een extra impuls is gegeven door de koerswijziging in het monetaire beleid van Centrale 

Banken. Eind vorig jaar gaven we aan dat langzaam maar zeker het ruime monetaire beleid 

zal worden afgebouwd. Inmiddels zijn die signalen, blijkens de beleidsvergaderingen van de 

FED en de ECB, afgezwakt. Tevens droegen de wegebbende angst over een mogelijke 

recessie en het ten positieve gedraaide sentiment onder beleggers bij aan het herstel. Dit 

laatste was mede te danken aan de positieve signalen over een mogelijk akkoord op korte 

termijn inzake het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.  

 

Europa 

 De ECB heeft in haar meest recente beleidsvergadering de economische groei- en 

inflatieverwachtingen voor 2019 verlaagd; 

 De ECB schuift een eerste renteverhoging verder voor zich uit. De ECB geeft aan de 

rente niet te verhogen voor het einde van dit jaar; 

 Een LTRO – een programma ter verstrekking van leningen aan banken – wordt 

‘opnieuw’ opgestart om Europese banken in staat te stellen goedkoop geld te lenen. 

Dit met als doel de kredietverlening in de Eurozone verder te stimuleren; 

 De inflatie kwam in maart uit op 1,4%, nog steeds onder de ECB-doelstelling; 

 Per oktober van dit jaar zal er een opvolger zijn voor Draghi als ECB-president; 

 De werkloosheid is in de eurozone stabiel met 7,8% en is hiermee de laagste stand 

sinds oktober 2008. Ter vergelijking; Duitsland en Nederland doen het het best binnen 

de Eurozone met werkloosheidspercentages van respectievelijk 3,1% en 3,4%; 

 Geopolitieke risico’s Eurozone: ‘Brexit’ blijft volop in de aandacht van de media, 

uitstel was verschoven van 29 maart tot 12 april. Inmiddels heeft de EU, onder 

voorwaarden, uitstel verleend tot uiterlijk 31 oktober 2019. Een no deal-Brexit behoort 

overigens nog steeds tot de mogelijkheden. Als het Britse parlement niet voor 22 mei 

instemt met het uittredingsakkoord en niet meedoet aan de Europese verkiezingen op 

23 mei zullen ze op 1 juni uit de EU moeten vertrekken.  

 

Verenigde Staten 

 Ook de FED heeft de verwachtingen ten aanzien van de economisch groei en 

inflatieontwikkeling neerwaarts aangepast; 

 In verband hiermee stelt de FED dit jaar geplande renteverhogingen uit; 

 Het belangrijkste rentetarief blijft gehandhaafd in een bandbreedte tussen de  

2,25% - 2,50%; 

 Ook zal de FED per heden de afbouw van de obligatiebalans halveren van USD 30 

miljard naar USD 15 miljard per maand en per september geheel hiermee stoppen;  



  

 Signalen dat het overleg over een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en 

China positief verloopt;   

 De groei van de Amerikaanse economie ontwikkelt zich nog steeds positief; 

 De kans op een recessie wordt gering geacht.  

 

 

Ontwikkeling financiële markten 

 

 
 

Zoals eerder opgemerkt was er in het eerste kwartaal sprake van een ware beursrally. De 

aandelenmarkten herstelden fors en ook de obligatiemarkten lieten zich niet onbetuigd. Dat 

laatste was mede het gevolg van de gematigde toon van de Centrale Banken met betrekking 

tot het rentebeleid.  

Dit resulteerde in een koersstijging bij de aandelenbeleggingen van ruim 13% over de eerste 

drie maanden. De obligaties lieten in het eerste kwartaal eveneens een mooi resultaat zien van 

ruim 3%. 

 

 

Vooruitzichten 

 

Met zicht op een mogelijke oplossing voor het handelsconflict tussen China en de Verenigde 

Staten lijken de zorgen over een wereldwijde groeivertraging af te nemen. De ingezette 

afwachtende houding van Centrale Banken zorgt enerzijds voor een demping in de gevolgen 

van aanwezige geopolitieke risico’s en anderzijds voor stimulans van de economische groei. 

De verwachting is dat hiermee de kans op een langere periode van lage rentes, met name in de 

Eurozone, groter wordt.  

 



  

In Europa zullen de ontwikkelingen rondom de Brexit nog veelvuldig het nieuws domineren. 

Inmiddels is de Europese Unie bereid geweest, onder voorwaarden, Groot-Brittannië uitstel te 

geven tot uiterlijk 31 oktober dit jaar. Ondanks de voortduring van deze politieke onrust, 

blijven wij van mening dat de economische gevolgen hiervan voor de financiële markten 

beperkt zullen zijn.  

 

Belangrijker achten wij de koers van het monetaire beleid van de ECB. Zo is het tijdstip van 

de eerste renteverhoging verder naar achteren geschoven.  

Was eerder de verwachting dat een eerste rentestap na de zomer zou kunnen plaatsvinden, nu 

is de verwachting dat deze niet eerder zal plaatsvinden dan in het eerste kwartaal van 2020. 

Temeer daar de ECB binnenkort weer een kredietverleningsprogramma voor Europese 

banken zal opstarten onder zeer gunstige voorwaarden. Dit met als belangrijkste doel de 

economische groei te stimuleren en tegelijkertijd de inflatie op het gewenste hogere peil van 

onder, maar dicht bij de 2% te brengen.  

 

Per oktober dit jaar zal Draghi, als ECB-president, het voorzitterschap overdragen aan zijn te 

kiezen opvolger. Op dit moment zijn er tenminste drie kandidaten ‘genomineerd’. 

Voorafgaand de benoeming van een opvolger zullen nog de nodige (politieke) 

onderhandelingen plaatsvinden. Belangrijk aandachtspunt voor de financiële markten zal zijn 

of de opvolger uit Noord-Europa of Zuid-Europa zal komen. In het laatste geval is de 

verwachting dat er voorlopig een ruim monetair beleid gevoerd zal – blijven – worden. In het 

geval van een Noord-Europeaan is de verwachting dat er een strikter monetair beleid gevoerd 

zal worden. Dan kan er eerder sprake zijn van een verkrappend monetair beleid.  

 

In de Verenigde Staten zien we, ondanks de politieke turbulentie, dat de Amerikaanse 

economie zich goed blijft ontwikkelen. Een aantal macro-economische cijfers gaven 

weliswaar een gemengd beeld. Toch zien we een sterk consumentenvertrouwen gevoed door 

enerzijds stijgende lonen en anderzijds een sterke arbeidsmarkt. Dit vertaalt zich in een 

aanhoudende groei van de consumentenbestedingen.  

Eind vorig jaar communiceerde de FED al dat het renteniveau een bijna ‘neutrale stand’ had 

bereikt. Met andere woorden een renteniveau waarbij de economische groei niet extra wordt 

gestimuleerd maar ook niet wordt afgeremd. Inmiddels heeft de FED een pauze ingelast in de 

voorgenomen renteverhogingen. Wij verwachten dat de rente in de Verenigde Staten dan ook 

dit jaar niet meer verhoogd zal worden.  

 

 

Beleggingsbeleid 

 

Eind 2018 hebben wij de Overweging in Zakelijke Waarden zwaarder aangezet ten opzichte 

van Risicomijdende Beleggingen. Dit mede op basis van onze beleggingsvisie dat de 

economische groeicijfers en de winstontwikkeling bij bedrijven zich goed blijven 

ontwikkelen. Bovendien was er sprake van toegenomen koerspotentieel door eerdere 

correcties.  

 

Het eerste kwartaal is voorspoedig verlopen. De koersverliezen van het vierde kwartaal 2018 

werden ruimschoots gecompenseerd. Inmiddels hebben we hierop onze forse Overweging in 

Zakelijke Waarden ten opzichte van Risicomijdende Beleggingen voor einde kwartaal licht 

teruggebracht.  



  

Binnen de Zakelijke Waarden hebben we voor de regio-allocatie een Neutrale weging voor 

Europese aandelen. We handhaven de focus op waarde-aandelen.  

Deze aandelen kenmerken zich door een aantrekkelijke waardering in combinatie met een 

duurzame, relatief hoge dividenduitkering. Dit vormt naar onze mening enige buffer in meer 

beweeglijke aandelenmarkten. 

 

De waarderingen voor Amerikaanse aandelen zijn door de recente koersstijgingen weer 

toegenomen. Weliswaar vervagen de positieve effecten van de belastingverlagingen uit 2018, 

maar biedt de pauze in renteverhogingen door de FED weer enige compensatie. Daarmee is er 

naar onze mening nog ruimte voor koersexpansie. Voorlopig handhaven we onze Neutrale 

weging ook voor de Verenigde Staten.  

 

We handhaven onze Overweging voor beleggingen in opkomende landen. Dit op basis van de 

groeivooruitzichten in combinatie met de relatief lage waarderingen. Binnen de opkomende 

landen gaat onze voorkeur uit naar Azië.  

 

Voor Japan blijven we licht Onderwogen.  

 

Bij de Risicomijdende Beleggingen blijft de positie Onderwogen ten opzichte van de 

Zakelijke Waarden. Onze gemiddelde duratie van de obligatieportefeuille is relatief kort ten 

opzichte van het marktgemiddelde. Onze rentevisie in combinatie met de gewijzigde koers in 

het monetaire beleid van Centrale Banken heeft ons doen besluiten de duratie van de 

obligatieportefeuille licht op te hogen door obligaties met een langere looptijd op nemen. 

Daarbij handhaven we wel een gemiddelde duratie van de obligatieportefeuille, die lager blijft 

liggen dan het marktgemiddelde. Hierdoor blijft onze obligatieportefeuille minder gevoelig 

voor (on)verwachte rentestijgingen. 

   

We blijven positief over het segment obligaties in opkomende landen; zowel in harde valuta 

als lokale valuta. In 2018 stonden de koersen in dit segment onder druk door de toegenomen 

handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Aangezien er een mogelijk akkoord 

aanstaande is in dit handelsconflict en de FED een pauze heeft ingelast in de 

renteverhogingen ligt een verdere verbetering voor obligaties uit opkomende landen in het 

verschiet.  

 

We handhaven een goed gediversificeerde mix van staats- en bedrijfsobligaties van 

uitstekende tot goede kredietkwaliteit met spreiding in de looptijden. Op dit moment hebben 

we een beperkt belang in staatsobligaties. 
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