
 

Beleggingsupdate Zomer 2018              

De afgelopen jaren is sprake geweest van een sterk herstel van de aandelenmarkten & vastgoed en 

hebben obligatieportefeuilles via koersstijgingen geprofiteerd van de dalende rentestand, mede door het 

opkoopbeleid van ECB/Centrale banken. Er is daarmee dus veel geld (via nieuwe schulden) in de economie 

gepompt, maar veel van dit nieuwe (kunstmatige) geld, bedoeld om de economie te stimuleren, is niet in 

de echte economie maar bij beleggers terecht gekomen. Zo hebben grote bedrijven veel extra aandelen 

uitgegeven dankzij goedkope leningen: meer dan 90% bedrijfswinst gaat nu naar aandelenhouders/1980: 

minder dan 50% & dividenduitkeringen wereldwijd bereikten in het 2e kwartaal 2018 nieuw record met  

497,4 Miljard US $...De beleggers herinvesteren dit geld in effecten/vastgoed & financiële beleggingen.  

2018 is vooral voor Amerikaanse aandelen een  

erg goed jaar (SP 500 TR USD 12,24%) met een 

historische aandelenhausse van 3450 dagen 

(bijna 10 jaar), waarin geen 20% koerscorrectie is 

geweest (zgn. bull market) en dit leidde in 2018 

tot sterk stijgende US dollar en dalende EURO en 

lokale valutakoersen, mede waardoor het voor in 

Europa (Euro) belegde portefeuilles een matig 

beleggingsjaar was (MSCI Europe NR EUR 0,64%).  

Dit kwam mede door het op Amerika gerichte 

beleid van Trump met extra investeringen door 

de overheid (iedereen betaalt minder belasting;  

financiering via extra schulden) en het handelsconflict die de USA zijn aangegaan met vooral China en 

Europa, (importheffingen USA op Europa/China) zorgen voor onrust op de financiële markten en door de 

sterke koersstijging van US $ in 2018 zijn (naast Euro) veel (in US dollar gefinancierde) schulden van 

opkomende landen duurder geworden & hun lokale valuta zijn in 2018 ook sterk in waarde gedaald.  

Als het opkoopbeleid in de EU stopt (USA al gestopt) en de rente weer gefaseerd gaat stijgen (zoals in USA) 

dan dalen direct de koersen van bestaande obligaties maar worden nieuwe obligatieleningen steeds weer 

aantrekkelijker. Van de beursanalisten/fondsbeheerders voorspelt 40% dat de aandelenhausse pas in 2019 

of 2020 voorbij is en dan verwachten ze dus weer een beurscrash, waarbij dit dus versterkt wordt door 

politieke onrust, de huidige handelsoorlog en dat veel landen (China/USA/Opkomende markten & deel 

EU) en veel bedrijven veel te hoge schulden hebben, waartoe we enkele kengetallen op een rij zetten: 

Jaar Regio/Land Totaal Schulden  Naar Rato BBP/winst Onderzoek/data door 

2009 Wereldwijd 115.900 Miljard US $ 119% wereldwijd IMF 

2018 Wereldwijd 164.000 Miljard US $ 225% wereldwijd IMF 

2017 USA   24.645 Miljard US $ 107% BBP USA IMF 

2017  Europa   13.287 Miljard EU € 87% BBP EU  Eurostat 

2017  China   25.500 Miljard US $      90% BBP China IMF 

2008  USA Bedrijven     8.500 Miljard US $ 2,0 Maal de jaarwinst Institute Int. Finance 

2017 USA Bedrijven   14.000 Miljard US $ 3,9 Maal de jaarwinst Institute Int. Finance 

 

Aanvullend gaat er een alarmsignaal af inzake de rentecurve tussen de 2 en 10 jarige rente op een 

Amerikaanse Staatslening: de 2 jarige USA rente is nu 2,62% en de USA 10 jarige rente staat op 2,81% en 

dat is het kleinste verschil sinds 2007 en deze omgekeerde rentecurve was toen in 2007, maar ook in 

1980-1982, 1990 en 2001, de voorbode van een nieuwe crisis. Daarom zijn meerdere beleggingsanalisten 

zeer voorzichtig over de Amerikaanse economie, mede omdat de Amerikaanse overheid/bedrijven te veel 

schulden opbouwen en zij voorspellen dat er een ernstige USA terugslag gaat komen, waarbij als deze 

rentecurve volgend jaar naar 0 gaat het in de regel standaard nog 6 tot 24 maanden duurt voordat de 

recessie weer toeslaat…. Op de volgende pagina de grafiek ter onderbouwing hiervan.    



  

Hoewel het nu op zich goed gaat met de economie in Europa en Nederland zelfs zeer goed scoort was er 

een vernietigend oordeel van Europese Rekenkamer over de hoogte van schulden in enkele Europese 

landen, omdat zij dit onvoldoende aanpakken. Naast de handelsoorlog met de USA speelt daarbij in 

Europa onrust over de Brexit 2019 en de status van individuele landen zoals na Griekenland (Schuld 173% 

BBP) nu Italië (Schuld 131% BBP/niet aflossen/alleen maar extra overheidsgeld investeren) en ook Turkije 

(daling koers Lira 2018 40% t.o.v. US $/inflatie 20%/geen rentestijging overheid/meer effect op EU) en dit 

geeft aan dat de enorme groei van de wereldwijde aandelenmarkten op zijn einde loopt. 2018 is dus een 

zeer goed jaar voor de USA Large Cap aandelen (“USA is een kartelparadijs/EU pakt grote bedrijven die 

economische regels niet zuiver volgen wel aan”) en hoewel wij geen crash kunnen voorspellen, betekent dit 

als die weer voorbij komt over 1/2 of 3 jaar dit dus vooral gevolgen heeft voor de wereldwijde aandelen.  

Desondanks blijven we zelf in 2018/2019 nog offensief beleggen waarbij voor ons goed gespreid beleggen 

essentieel is: naast USA/EU Aandelen ook in Aandelen Opkomende Markten, deels in Sector (duurzame) 

Aandelen & Vastgoed en inzake Obligaties naast Investment Grade Bedrijfsobligaties ook deels in  

High Yield Bedrijfsobligaties en Obligaties van Opkomende landen beleggen. Daarbij verwachten de 

meeste beleggingsanalisten dat de rente in Europa voorlopig nog niet gaat stijgen en als dat wel gebeurt 

dan dalen dus de koersen van bestaande obligaties en dat is ons inziens de reden om anno 2018 nog niet 

teveel in obligaties te beleggen, mits dat past bij uw beleggingshorizon maar dat straks wel weer 

gefaseerd te gaan doen (voor uw pensioenbeleggingen kan dat gewoon gefaseerd door voor de standaard 

Life Cycle beleggingsstrategie van uw pensioenuitvoerder te kiezen) omdat beleggen in obligaties op 

termijn wel weer enig tot voldoende rendement gaat opleveren.  

Stem uw eigen beleggingskeuzes dus af op uw eigen beleggingsprofiel en uw beleggingshorizon en bekijk 

hoe u er voorstaat met uw totale financiële planning en pensioen. Kijk ook hoe u uw beleggingsrisico’s al 

heeft gespreid anno 2018 (% spaargeld/% vast pensioen/% vastgoed-eigen huis/totaal vermogen versus 

totaal schulden) en baseer daarop uw beleggingsbeslissing per investering voor de komende jaren. Zo 

hebben wij klanten, die binnenkort met pensioen willen gaan en waarbij we hun financiële totaalpositie 

hebben geanalyseerd op basis van hoeveel besteedbaar inkomen zij dan nodig hebben, al in 2017 en ook 

in 2018 geadviseerd om (deels) te stoppen met beleggen om daarmee vooral de enorme risico’s van een 

bear-market (daling van 20% aandelenmarkten) te voorkomen.  Omdat hun doelstelling daarbij financieel 

al is bereikt, waar het uiteindelijk voor elke klant echt om gaat, kun je dus beter dan worst case scenario’s 

zoveel mogelijk uitsluiten.     
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