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> De vooruitzichten voor de wereldeconomie als geheel blijven 

positief of verbeteren. De vooruitzichten voor de Amerikaanse 

economie zijn echter een stuk onzekerder dan voor de andere 

grote economieën, met name door de politieke chaos in 

Washington en het Fed-beleid.  

 

> Door de toegenomen politieke risico’s in de VS – met name het 

risico op het niet tijdig verhogen van het schuldenplafond door 

het Congres – moeten we rekening houden met verschillende 

scenario’s.  

 

> Het meest waarschijnlijke is dat het schuldenplafond wel op tijd 

verhoogd wordt en dat de Republikeinen zich herpakken. Grote 

economische stimulansen verwachten we niet, wel een einde aan 

veel onzekerheid die nu de investeringen afremmen.  

 

> In combinatie met de ruime monetaire omstandigheden, 

toenemende looninkomens en meer investeringen, zien we de 

arbeidsmarkt in de VS de komende maanden verder verkrappen 

en de loonstijgingen oplopen. In Europa en Japan verwachten we 

pas later hogere loonstijgingen. 

 

> De Fed zien we daarom doorgaan met het geleidelijk aan 

verkrappen van het monetaire beleid door later dit jaar een begin 

te maken met de afbouw van haar obligatieportefeuille en de 

rente te verhogen en volgend jaar door drie keer de rente met 25 

basispunten te verhogen. De ECB zien we juist heel voorzichtig 

blijven met het minder ruim maken van het monetaire beleid. 
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> De tienjarige Amerikaanse rente zien we hierdoor de komende weken tot maanden tussen 2% 

en 2,75% fluctueren, om daarna op te lopen richting 3,5%. Tienjarige Duitse rente zien we 

daarbij eerst fluctueren tussen 0,3% en 0,65% om per saldo de komende kwartalen naar 1% 

te stijgen.  

 

> EUR/USD zien we de komende weken tot maanden niet veel verder dan 1,20 – 1,22 oplopen 

om per saldo richting 1,08 te dalen. Bij toenemende spanningen in de EMU en/of een dollar 

squeeze in de Emerging Markets houden we nog altijd rekening met een verdere daling naar 

pariteit of daaronder.  

 

> Voor de aandelenkoersen verwachten we de komende weken een correctie van maximaal 5%, 

gevolgd door een stijging naar nieuwe all-time highs in de VS, om daarna begin volgend jaar 

aan een bear market te beginnen.  

 

 

Wegens vakantie zullen er – zoals elk jaar – deze keer in de week van 7 augustus t/m 11 

augustus geen rapporten van onze hand verschijnen. Dit betekent dat ons eerstvolgende 

Global Macro Economic Outlook rapport in de week van 14 augustus zal verschijnen. 

 

 

Wereldeconomie in vogelvlucht 
 

Eurozone ligt aardig op koers 

Van de grote economieën zijn de vooruitzichten wat betreft de komende maanden voor de 

Eurozone het duidelijkst. Door inhaalvraag en de ruime monetaire condities is er een 

positieve spiraal op gang gekomen van toenemende werkgelegenheid, hogere looninkomens, 

meer consumptie, toenemende investeringen enz. Zolang sprake blijft van reservecapaciteit 

(het IMF verwacht dat in 2019 de reservecapaciteit weggewerkt zal zijn) en een inflatiepercentage 

dat onder de doelstelling van de ECB blijft, zal de ECB het monetaire beleid zo ruim mogelijk 

houden. Omdat een groot deel van het prille herstel in veel zwakkere EMU-landen wordt 

toegeschreven aan het ruime ECB-beleid, is het risico groot dat een krapper ECB-beleid het herstel 

in de kiem smoort. Ook met het oog op de verkiezingen in Italië die voor juni volgend jaar gehouden 

worden, wil de ECB dat zoveel mogelijk voorkomen. Tegelijkertijd wijzen de sterkere euro en de 

afvlakkende groei van de kredietverlening op enige tegenwind voor de groei en extra neerwaartse 

druk op de inflatie. Per saldo zal de groei in de EMU dit jaar waarschijnlijk rond de 2% 

uitkomen en zal de ECB heel voorzichtig het monetaire beleid minder ruim maken. Oftewel, 

er zijn de komende maanden weinig ontwikkelingen die het herstel in de EMU kunnen laten 

ontsporen, zeker nu de aanhoudende groei de EMU beter bestand maakt tegen negatieve 

externe schokken. 
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Partijcongres bepalend voor Chinese economische koers 

Ook over de Chinese economie maken veel economen zich voor de komende maanden 

weinig zorgen. Er is bij de Chinese autoriteiten alles aan gelegen om in de aanloop naar het 

belangrijke congres van de communistische partij – dat iedere vijf jaar gehouden wordt – 

bubbelvorming in de kredietmarkten te voorkomen en tegelijkertijd de groei rond 6,5% te 

houden. Tot op heden lukt dit vrij goed. Kredietverstrekking in het ongecontroleerde ‘shadow 

banking systeem’ is afgenomen, terwijl in het tweede kwartaal volgens de Chinese statistieken de 
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groei boven de 6,5% is uitgekomen. De meeste analisten denken dat de overheid in staat is de 

groei tot het partijcongres (in oktober of november) op peil te houden, omdat China over 

grote buitenlandse valutareserves beschikt, de grootste banken en bedrijven in overheidshanden 

zijn, kapitaal het land moeilijk kan verlaten en de export profiteert van het economisch herstel 

wereldwijd, hebben.  

 

 

 

 

Na het congres zal China er niet aan ontkomen om het reduceren van de onstuimige 

kredietgroei prioriteit te geven boven hoge economische groei. De schulden en bubbels in de 

onroerendgoedmarkten worden nu zodanig groot, dat de economie en de populariteit van de 

communistische partij enorme schade oplopen als deze bubbels verder groeien en op den duur 

knappen. Lagere groei die nodig is om de kredietgroei in te dammen zal een enorme aderlating 

zijn voor de groei wereldwijd. China is de afgelopen jaren namelijk een belangrijke afzetmarkt 

geworden voor steeds meer landen. Wel zal de overheid er waarschijnlijk alles aan doen om 

de groeiafzwakking zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen (de vraag is of dat gaat lukken 

gezien de zeer hoge schuldenposities). 
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Positie Abe verzwakt 

Voor de Japanse economie zijn de vooruitzichten minder voorspelbaar. De groei lijkt dit jaar 

boven de 1% uit te komen. Vanwege een krimpende beroepsbevolking ligt de groei per 

werknemer hoger. Ook ligt de groei boven potential growth, waardoor de arbeidsmarkt verder 

verkrapt. Het wachten is op hogere loonstijgingen en daardoor meer opwaartse druk op de 

inflatie. Van dit laatste is echter nauwelijks sprake, waardoor de Bank of Japan al meerdere keren 

haar verwachtingen heeft moeten bijstellen over wanneer de inflatiedoelstelling van 2% bereikt 

wordt. De opwaartse druk op de yen helpt wat dat betreft ook niet. De Bank of Japan wil het 

monetaire beleid ruim houden totdat de inflatie naar 2% is opgelopen. Analisten 

verwachten hierdoor de komende kwartalen geen verandering in het monetaire beleid.  

 

Er is wel meer onduidelijkheid over de politieke situatie. De populariteit van Abe is sterk 

gedaald en dit bemoeilijkt zijn streven om door middel van structurele hervormingen het 

groeipotentieel te verhogen. Zolang dat niet gebeurt, zal door de vergrijzing potential 

growth eerder verder dalen dan stijgen, waardoor het in de toekomst steeds moeilijker zal 

worden om de hoge overheidsschulden te dragen en de hoge kosten van vergrijzing op te 

vangen. Hierdoor wordt Japan steeds kwetsbaarder voor een externe schok. Zolang de 

olieprijs laag blijft, de yen niet veel sterker wordt en de groei in China op peil blijft, is het 

risico op een externe schok klein, maar dat kan snel veranderen.  
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Vier scenario’s voor Amerika 
 

De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn het minst duidelijk. De economische 

cijfers, de monetaire condities en de arbeidsmarktontwikkelingen wijzen op een 

aanhoudende groei van circa 2% of iets hoger. Daartegenover staat dat de VS nu haar 

negende jaar van groei ingaat en dat statistisch gezien de economie nu ‘toe is’ aan een 

recessie. Daar tegenover staat dat de kans klein is de Fed - zolang de inflatie onder de 2% 

blijft - het monetaire beleid zover verkrapt dat een recessie uitbreekt. Politieke 

ontwikkelingen kunnen daar echter wel voor zorgen.  
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Door de aanhoudende chaos in het Witte Huis en het onvermogen van de Republikeinen om een 

verenigd front te vormen in het Congres, is de hoop vervolgen  dat Trump de economie fors zal 

stimuleren. Op dit moment houden we rekening met vier scenario’s voor wat betreft de 

politieke ontwikkelingen en het effect daarvan op de Amerikaanse economie.  

 

> Het eerste en meest zorgwekkende scenario is dat het schuldenplafond niet op tijd 

verhoogd wordt door de chaos in Washington en de verdeeldheid binnen de Republikeinse 

partij. Het schuldenplafond is in maart al bereikt, maar de overheid denkt met allerlei trucs 

het nog tot begin oktober te kunnen uitzingen. Als dan echter het schuldenplafond niet 

verhoogd wordt, kan de overheid niet meer aan al haar verplichtingen voldoen, zoals 

het betalen van salarissen, uitkeringen of rentebetaling op schulden. Voor de economie zou 

dit een enorme negatieve schok betekenen – zeker als het schuldenplafond voor langere 

tijd niet verhoogd wordt – en het risico op default neemt dan snel toe.  De financiële 

markten zullen dan snel in een bear market terechtkomen en de Amerikaanse economie 

in een recessie.  

 

 

 

 

> Het tweede scenario is aanhoudende chaos in het Witte Huis en snel afnemende 

populariteit van de Republikeinen vanwege het gebrek aan concreet resultaat (wel zal 

het schuldenplafond op tijd verhoogd worden). De verkiezingen voor het Congres volgend 

jaar zullen dan waarschijnlijk gewonnen worden door de Democraten, waardoor het risico 

op impeachment en escalatie van de politieke onzekerheid toeneemt. Het vertrouwen 

van consumenten en bedrijven krijgt hierdoor zo’n dreun dat meer gespaard en minder 

geïnvesteerd zal worden. Ook buitenlandse beleggers zullen dan de VS meer mijden. 
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Het tekort op de lopende rekening van de VS en het overheidstekort zullen dan minder 

makkelijk financierbaar zijn, waardoor de dollar een stuk zwakker wordt en/of de 

Amerikaanse rentes fors moeten stijgen. Gezien het belang van de dollar en de 

Amerikaanse rente voor de mondiale economie kan dit een schokgolf voor de 

wereldeconomie en een bear market betekenen (zij het dat deze bear market dan veel 

geleidelijker zal gaan ten opzichte van het eerste scenario).  

 

> Het derde scenario is dat de chaos in het Witte Huis afneemt en het Congres wat betreft 

belastinghervorming niet veel voor elkaar krijgt (wellicht wel een kleine 

belastingverlaging voor bedrijven). In dit scenario wordt Trump actiever op de terreinen 

waarover hij veel zeggenschap heeft en waarmee hij de groei wil stimuleren. Te denken 

valt aan deregulering en protectionistische maatregelen om Amerikaanse bedrijven en 

banen te beschermen voor buitenlandse concurrentie. In eerste instantie kan dit gunstig voor 

de economie uitpakken (met name als deregulering de ‘cost of doing business’ verlaagt), maar 

op langere termijn zullen met name protectionistische maatregelen de groei in de VS en 

daarbuiten alleen maar schaden.  

 

> Het vierde scenario is een positieve variant waarin Trump de chaos in het Witte Huis 

indamt en weinig of geen grote protectionistische maatregelen neemt, terwijl de 

Republikeinen in het Congres hun doelstellingen naar beneden bijstellen en een lichte 

vorm van economische stimulansen weten te realiseren. Het uiteindelijke effect op de 

Amerikaanse economie kan dan positiever zijn dan op basis van de fiscale stimulansen 

verwacht mag worden. Op dit moment heeft de aanhoudende politieke onzekerheid 

namelijk een negatief effect op de investeringen en waarschijnlijk ook op de 

consumptie. Neemt de onzekerheid af, dan zullen bedrijven waarschijnlijk  meer 

investeren en meer personeel aannemen. Ook de deregulering waar Trump al mee is 

begonnen zullen de investeringen dan helpen.   

 

Gematigd positief 

Op dit moment is ons inziens het vierde scenario het meest waarschijnlijk. Met de 

verkiezingen voor het congres volgend jaar in het vooruitzicht staan de Republikeinen 

onder grote druk om concreet resultaat te laten zien. Daarnaast vallen tot nu toe de 

protectionistische maatregelen door Trump erg mee en betekent de zwakkere dollar dat de 

concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven al verbetert.   

 

Een spectaculaire toename van de groei verwachten we hierdoor niet (we verwachten dan 

eerder een groei van 2,5% dan van 3% of hoger). Een groot deel van het positieve effect op de groei 

zal waarschijnlijk pas begin volgend jaar voelbaar zijn (zeker als het lang onzeker blijft of het 

schuldenplafond wel op tijd verhoogd zal worden). De gevolgen voor de markten kunnen echter 

groot zijn. Om te beginnen betekent een aantrekkende groei dat veel beleggers die nu 

minder renteverhoging door de Fed verdisconteren dan dat de Fed zelf aangeeft van plan te 

zijn, met een krapper Fed-beleid rekening moeten houden. Daarnaast zullen meer 
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investeringen uiteindelijk leiden tot hogere productiviteitsstijgingen (een reden waarom de 

productiviteitstoename nu erg laag ligt is omdat er de laatste jaren weinig is geïnvesteerd ten 

opzichte van de toename in de gewerkte uren). Hogere productiviteitsstijgingen geven meer ruimte 

voor loonsverhogingen en verhogen potential growth. Dit laatste is om drie redenen positief:  

 

> De lange termijn vooruitzichten voor de groei en houdbaarheid van de overheidsschulden 

verbeteren.  

 

> De inflatie loopt pas bij een hogere groei op, waardoor de Fed geleidelijk de rente kan 

verhogen.  

 

> De ‘terminal Fed rate’ (het evenwichtsniveau van de rente als de economie op volledige 

capaciteitsbezetting draait) komt  hoger te liggen.  

 

Voor de markten betekent dit op de langere termijn – de komende kwartalen tot jaren - 

meer opwaartse druk op de Amerikaanse langetermijnrentes en de dollar.  

 

 

Fed minder ruimhartig 
 

Ook zonder een hogere groei verwachten we dat de Fed later dit jaar begint met het 

afbouwen van haar balans. Bovendien verwachten we, in tegenstelling tot hetgeen veel 

beleggers nu verdisconteren, een geleidelijke verhoging van de rente door de Fed gedurende de 

komende kwartalen mits het schuldenplafond op tijd verhoogd wordt (wij gaan ervan uit dat dit op 

tijd gebeurt). De Fed zal steeds meer neigen naar het verkrappen van de monetaire condities 

vanwege een aantal redenen:  

 

> De doelstelling van volledige werkgelegenheid is zo goed als behaald. 

 

> De huidige ‘Fed Funds Rate’ en de omvang van de balans passen nog altijd bij het 

bestrijden van een recessie, niet bij een economie die haar negende jaar van 

onafgebroken groei ingaat. Door het ruime beleid zijn de asset-prijzen tot boven hun reële 

waarde gestegen, is de risicobereidheid onder beleggers enorm en wordt door bedrijven en 

beleggers veel geleend om assets te kopen. Het risico op bubbels in de markten neemt 

hierdoor toe. Bovendien leidt het tot een misallocatie van kapitaal die de economische 

groei op langere termijn belemmert.  

 

> De Fed opereert niet in een vacuüm. Door het ultra-ruime monetaire beleid in Japan en Europa 

en de grote renteverschillen tussen beide economieën en de VS, stroomt veel geld naar de 
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Amerikaanse kapitaalmarkt, waardoor de Amerikaanse langetermijnrentes onder extra 

neerwaartse druk staan. 

 

> Door het beleid van de Fed om door middel van stijgende asset-prijzen de economie uit 

het slop te krijgen, zijn de verschillen tussen de inkomsten uit kapitaal en de inkomsten 

uit arbeid enorm opgelopen, waarbij in reële termen de inkomsten uit arbeid voor veel 

mensen na de kredietcrisis niet of nauwelijks gestegen zijn. Dit heeft een enorme 

onvrede veroorzaakt onder de bevolking en wordt als belangrijke oorzaak gezien voor 

de overwinning van Trump en de verharde opstelling binnen en tussen de 

Republikeinse en Democratische partij. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om 

compromissen te bereiken op belangrijke onderwerpen die nodig zijn om de groei op de 

langere termijn te stimuleren.  

 

Wankele economische theorie 

Bij de laatste reden speelt de toenemende twijfel over de Phillips curve ook een rol. Dit is 

een theorie die stelt dat naarmate de werkloosheid in een krappe arbeidsmarkt verder 

daalt, de loonstijgingen harder oplopen. Deze theorie is een belangrijke hoeksteen van het 

Fed-beleid en vormt de reden waarom de Fed heeft gekozen om door middel van een zeer ruim 

beleid de asset-prijzen stimuleren, waardoor de balansposities van consumenten verbeteren en 

de groei gestimuleerd wordt. Vanzelf daalt de werkloosheid dan zo ver dat de loonstijgingen 

oplopen. De economische groei wordt dan minder afhankelijk van schuldenopbouw, en de Fed kan 

het monetaire beleid verkrappen. De asset-prijzen zullen dan weliswaar onder neerwaartse druk 

komen, maar dit betekent wel dat de inkomsten uit arbeid stijgen ten opzichte van inkomsten uit 

kapitaal en daardoor de ongelijkheid afneemt.  

 

De afgelopen kwartalen is de Amerikaanse werkloosheid fors gedaald tot ruim onder het 

niveau van circa 5,5% waarop veel economen in 2014 nog verwacht hadden dat de 

loonstijgingen zouden oplopen. Echter, ook bij de huidige werkloosheid van 4,4% laten de 

cijfers nog geen toename van de loonstijgingen zien, waardoor in combinatie met lage 

grondstoffenprijzen en overcapaciteit wereldwijd de inflatie nog altijd onder neerwaartse druk 

staat. Het is voor onder meer de Fed gissen naar de precieze oorzaken van lage loonstijgingen, 

maar het betekent voor de Fed dat ze meer rekening moeten houden met de nadelen van 

het ruime monetaire beleid. Immers, het continueren van het huidige beleid betekent 

alleen maar een verder toenemende ongelijkheid in welvaart en onvrede onder de 

bevolking. Dit laatste vertaalt zich in politieke spanningen die uiteindelijk een negatief effect 

hebben op de groei en inflatie.  

 

Markten geloven Fed niet helemaal 

In ieder geval zal de Fed willen voorkomen dat de monetaire condities nog ruimer worden 

zolang de groei op peil blijft en de inflatie niet (fors) daalt. De meest uitgelezen manier 

daarvoor is het verkleinen van de balans door aflopende obligaties die de Fed nu bezit niet 

te vervangen. Hierdoor wordt QE - de maatregel om de asset-prijzen te stimuleren – 



 

www.icc-consultants.nl  |  donderdag, 3 augustus 2017  |  11 

Global Macro Economic Outlook 

ICC Consultants 

teruggedraaid en het biedt wat tegenwicht aan de neerwaartse druk op de langetermijnrentes 

door de toestroom van buitenlands kapitaal.  

 

 

 

 

Dit alles levert een beeld op van een geleidelijke verdere verkrapping van het Fed-beleid 

tegen een achtergrond van relatief lage groei en toenemende politieke risico’s in de VS. 

Hierdoor is de vrees toegenomen dat de Fed te snel aan het verkrappen is en daardoor een 

verdere afzwakking van de groei riskeert (ook gezien het effect van hogere rentes op de hoge 

schuldenposities in de VS). Veel beleggers geloven daarom ook niet dat de Fed het monetaire 

beleid kan verkrappen zoals Fed-leden dit zelf in gedachten hebben. Het gevolg is een 

zwakkere dollar, omdat de groei buiten de VS (nog) niet bedreigd wordt door centrale banken die 

de monetaire condities willen verkrappen. Overigens speelt daarbij ook een rol dat de VS al verder 

gevorderd is in de economische cyclus ten opzichte van bijvoorbeeld Europa.  

 

 

Dollar drukt stempel op financiële markten.  

 

De zwakkere dollar heeft een aantal effecten. In de VS geeft deze extra opwaartse druk op 

de inflatie doordat importen duurder worden en draagt de zwakkere munt bij aan de (te) 

ruime monetaire condities. Met andere woorden, het zal de Fed waarschijnlijk meer 

vastberaden maken om, mits het schuldenplafond op tijd verhoogd wordt en de inflatie niet 

fors daalt, door te gaan met het geleidelijk verkrappen van het monetaire beleid. Ook 

verbetert de zwakkere dollar de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven en de 
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winstgevendheid van Amerikaanse multinationals en exporteurs. Hierdoor kan bij Trump de 

urgentie afnemen om protectionistische maatregelen te nemen.  

 

In de EMU leidt de duurdere euro tot een minder sterke concurrentiepositie en neerwaartse 

druk op de winstgroei bij multinationals. De Europese aandelen hebben hierdoor de 

afgelopen weken een slechtere performance laten zien dan de Amerikaanse aandelen. Een 

voor de ECB belangrijker effect is dat de duurdere euro de importprijzen onder neerwaartse 

druk zet en daarmee de inflatie. De ECB zal daarom (nog) voorzichtiger worden met het 

minder ruim maken van het monetaire beleid.  

 

Voor de Emerging Markets (EM) is de zwakkere dollar over het algemeen positief:  

 

> Veel EM lenen veel in dollars, waardoor deze leningen in lokale valuta gemeten  minder zwaar 

wegen (mits de munt niet vast aan de dollar gekoppeld is).  

 

> Veel EM zijn grondstoffenexporteurs en profiteren van de hogere grondstoffenprijzen.  

 

> Omdat veel lokale EM-valuta’s in waarde gestegen zijn, staan de importprijzen en daardoor de 

inflatie onder neerwaartse druk. Dit vergroot de ruimte voor de centrale banken in deze 

landen om het monetaire beleid te verruimen.  

 

Krappe Amerikaanse arbeidsmarkt 

Hoe lang dit aanhoudt zal met name afhangen van de politieke ontwikkelingen in de VS en 

het moment waarop de loonstijgingen oplopen. Aanhoudende chaos in Washington en zeker 

het niet op tijd verhogen van het schuldenplafond zal eerder leiden tot monetaire verruiming door 

de Fed dan geleidelijk aan verdere monetaire verkrapping. Zoals eerder in dit rapport 

aangegeven achten we de kans daarop klein en verwachten we dat met het oog op de Congres-

verkiezingen volgend jaar Republikeinen er alles aan doen om iets positiefs voor de 

economie te doen in de vorm van bijvoorbeeld verlaging van de bedrijfsbelastingen. In 

combinatie met deregulering, een krappe arbeidsmarkt en de achtergebleven investeringen 

in de afgelopen jaren, zien we dat als een forse stimulans voor de investeringen en daarmee 

voor de groei.  

 

Daarmee hebben we eigenlijk ook het antwoord waar de loonstijgingen het eerst zullen 

oplopen. Wij verwachten dat dit in de VS zal gebeuren. De arbeidsmarkt is al erg krap. 

Sommige analisten brengen daar tegenin dat er ook nog veel mensen zijn die in principe kunnen 

werken, maar nu langs de zijlijn staan. Oftewel, de arbeidsmarkt is ruimer dan de 

werkloosheidcijfers nu aangeven. Echter, veel mensen die nu aan de zijlijn staan willen niet werken 

(omdat ze met pensioen zijn) of komen niet aan het werk vanwege een crimineel verleden of door 

drugsgebruik. Verder zijn in de gebieden waar de economie goed draait, de huren en huizenprijzen 

fors gestegen, waardoor het moeilijker wordt om te verhuizen naar de gebieden waar werk is. Ten 
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slotte sluiten de vaardigheden en capaciteiten van veel werkzoekenden niet goed aan bij wat 

werkgevers vragen. Het zou daarom voor de economie beter zijn als Trump zijn pijlen richt op het 

verbeteren van bijvoorbeeld het onderwijssysteem en investeren in omscholing dan zich te richten 

op protectionistische maatregelen.  

 

Dat de arbeidsmarkt krap is wordt bevestigd door diverse enquêtes, waarop bedrijven 

aangeven grote moeite te hebben met het vinden van geschikte werknemers en dat ze de 

lonen verhogen om goed personeel te behouden. Als de komende maanden de 

investeringen oplopen, dan zal de vraag naar schaarse werknemers nog verder toenemen. 

Dan verwachten we wel dat de opwaartse druk op de loonstijgingen in de cijfers te zien 

zullen zijn.  

 

In Japan is de arbeidsmarkt ook krap, maar omdat daar het aantal dienstjaren relatief belangrijk is 

in de salarisopbouw, betekent de vergrijzing dat veelverdieners met pensioen gaan en worden 

vervangen door jongeren met een veel lager salaris. Daarnaast is in Japan nog sprake van een 

‘deflatiementaliteit’, waardoor bedrijven een sterke focus hebben op het voorkomen van 

prijsverhogingen en daardoor ook niet geneigd zijn de salarissen te verhogen. In Europa is de 

reservecapaciteit op de arbeidsmarkt het grootst, waarbij hervormingen van de arbeidsmarkt in 

diverse EMU-landen sinds de kredietcrisis de opwaartse druk op de loonstijgingen beperkt.  

 

Omdat we in de VS de loonstijgingen als eerste onder opwaartse druk zien komen en de Fed de 

monetaire condities wil verkrappen, verwachten we dat de Fed dit jaar een voorzichtig begin zal 

maken met het afbouwen van haar balans en eind dit jaar de rente verder zal verhogen. Beleggers 

zien we de komende maanden hun renteverwachtingen meer in lijn brengen met die van de Fed 

(dus een krapper monetair beleid verdisconteren).  

 

 

Gevolgen voor de financiële markten 
 

In de zomer is vaak sprake van lage handelsvolumes doordat veel handelaren en beleggers op 

vakantie zijn. Dit vergroot het risico op scherpe koersbewegingen die na de vakantieperiode weer 

gecorrigeerd worden.  

 

Neerwaartse correctie gevolgd door tijdelijk herstel 

Voor de aandelenmarkten is een neerwaartse correctie de komende weken waarschijnlijk 

gezien:  

 

> De ‘dunne markten’. 

> Aanhoudende chaos in Washington.  

> Toenemend risico dat het schuldenplafond niet op tijd verhoogd wordt. 
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> Teleurstellende cijfers over de autoverkopen (een belangrijke economische sector). 

> Een Fed die blijft aangeven het monetaire beleid verder te verkrappen. 

> Aandelenmarkten in de VS en veel Emerging Markets die overbought zijn.  

 

Veel verder dan 5% zien we de aandelenkoersen niet dalen. Gezien de lage inflatie en het 

belang van de asset-prijzen voor het (consumenten) vertrouwen en de economische groei, 

zien we de Fed en andere centrale banken een minder hawkish houding aannemen na een 

daling van de asset-prijzen. De prijzen van aandelen en bedrijfsobligaties kunnen dan weer 

vrij snel herstellen (de aandelen in de VS en Duitsland naar nieuwe all-time highs), met name 

omdat we per saldo de economische groei niet veel afgeremd zien worden door een tijdelijke 

daling van de aandelenkoersen en we de chaos in Washington zien afnemen, waardoor bedrijven 

meer geneigd zullen zijn te investeren. Daarnaast zal een dovish opstelling door de centrale banken 

de search for yield versterken, helemaal als bij de risk-off fase de langetermijnrentes dalen.  

 

Bear market 

Begin volgend jaar verwachten we echter het begin van een bear market: 

 

> Een nieuwe risk-on fase, afnemende politieke onzekerheid in de VS en geleidelijk aan 

oplopende loonstijgingen (als eerste in de VS) betekenen dat met name de Fed al 

spoedig weer zal aangeven dat het monetaire beleid geleidelijk aan verkrapt wordt. 

Ook verwachten we dan afbouw van kwantitatieve verruiming door de ECB en 

toenemende speculatie dat ook de Bank of Japan het beleid van kwantitatieve 

verruiming zal afbouwen.  

 

> Na het 19de Congres van de Communistische Partij in China (deze wordt in oktober of 

november gehouden) zullen naar onze verwachting de Chinese autoriteiten voorrang 

geven aan het beperken van de onstuimige kredietgroei en het voorkomen van 

(verdere) bubbelvorming in de onroerendgoedmarkten boven het stimuleren van de 

groei. Voor de globale groei zal dit uiteindelijk een behoorlijke aderlating zijn.  

 

> Meer opwaartse druk op de loonstijgingen in combinatie met de lage 

productiviteitsgroei betekent neerwaartse druk op de winstgroei bij bedrijven.  

 

Langetermijnrentes 

De komende weken tot maanden verwachten we voor de langetermijnrentes per saldo een 

side ways beweging. Positievere groeiverwachtingen, de afname van de reservecapaciteit (met 

name op de arbeidsmarkt) wereldwijd en het vooruitzicht op een minder ruim beleid van 

kwantitatieve verruiming kunnen zorgen voor opwaartse druk op de rente op tienjarige Duitse en 

Amerikaanse staatsobligaties (nu circa 0,5% respectievelijk 2,25%). Daartegenover staat dat de 

door ons verwachte risk-off fase de komende weken meer vraag naar safe havens – waaronder 

veilige Duitse en Amerikaanse staatsobligaties - zal opleveren.  
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Omdat we de daling van de aandelenkoersen niet veel verder zien gaan dan 5%, achten we 

de neerwaartse druk op de langetermijnrentes in een tijdelijke risk-off fase ook beperkt. 

Per saldo zien we de tienjarige Duitse rente tussen 0,3% en 0,65% fluctueren de komende 

weken en de tienjarige Amerikaanse rente tussen de 2% en 2,75%.  
 

De komende maanden verwachten we duidelijke stijging van de langetermijnrentes, 

vanwege een nieuwe risk-on fase, toenemende opwaartse druk op de loonstijgingen en 

vanwege een krapper monetair beleid. De Fed zien we in september aankondigen om eind 

oktober (zodra er duidelijkheid is of het schuldenplafond is verhoogd) te beginnen met het 

afbouwen van haar balans en in december de rente met 25 basispunten te verhogen (in 2018 

verwachten we nog driemaal zo’n renteverhoging). De ECB zien we in september of oktober 

beslissen om begin volgend jaar minder obligaties te kopen. De tienjarige Duitse rente zien 

we daardoor richting 1% oplopen en de tienjarige Amerikaanse rente naar 3% en in de loop 

van volgend jaar richting 3,5%.   
 

EUR/USD 

EUR/USD kan verder oplopen zolang de chaos in Washington aanhoudt, veel cijfers over 

rentegevoelige sectoren (auto’s en huizenbouw) in de VS tegenvallen en de economische 

cijfers in de EMU goed blijven. Echter, gezien de overbought condities en het extreem positief 

sentiment onder EUR/USD-beleggers is ons inziens verdere stijgingsruimte beperkt en is op 

z’n minst binnenkort een tijdelijke correctie te verwachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast verwachten we de komende maanden tot kwartalen een toenemende 

neerwaartse druk op de koers en per saldo een daling: 
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> We zien de chaos in Washington de komende maanden eerder afnemen dan toenemen 

en het Congres meer duidelijkheid verschaffen over de belasting- en zorgwetten. 

Hierdoor verwachten we een inhaalslag van bedrijven met het doen van investeringen. 

De arbeidsmarkt zien we dan nog krapper worden en de opwaartse druk op de 

loonstijgingen toenemen. Beleggers zullen dan rekening houden met een veel krapper 

Fed-beleid dan hetgeen ze nu verdisconteren.  

 

> In de EMU zien we het proces van een zeer ruim, naar een minder ruim monetair beleid 

heel geleidelijk gaan. De inflatie staat nog altijd ruim onder de doelstelling van de ECB 

en zal door de stijging van de euro en de nog aanwezige reservecapaciteit voorlopig 

onder neerwaartse druk blijven staan. Bovendien zijn in met name de zwakkere EMU-

landen de overheidsfinanciën en veel banken nog erg afhankelijk van het zeer ruime 

ECB-beleid.  

 

Het bovenstaande betekent ons inziens dat we de komende weken EUR/USD niet veel 

verder zien stijgen dan 1,20 – 1,22 (vanwege de sterke stijging van de afgelopen tijd hebben 

we deze range verhoogd van 1,18 – 1,20) en per saldo zien dalen richting 1,08.  

 

Pariteit op langere termijn 

We houden nog steeds rekening met een uiteindelijke daling van EUR/USD naar pariteit of 

daaronder, met name als: 

 

> Er een short squeeze in de dollar optreedt. De afgelopen jaren zijn de leningen in dollars 

buiten – met name in de EM - de VS fors gestegen. Dat gaat prima zolang de dollar en 

dollarrentes niet veel stijgen of dalen, maar dat verandert zodra de Fed het monetaire beleid 

verder gaat verkrappen en daardoor de dollar sterker wordt. De dollarschulden gaan dan 

zwaarder wegen, waardoor bedrijven eerder de neiging hebben deze vervroegd af te lossen. 

Dit heeft als gevolg dat er in korte tijd extra vraag naar dollars is.  

 

> De spanningen in de EMU weer toenemen. Op dit moment zijn door de verkiezingsuitslagen 

in Nederland en Frankrijk de politieke risico’s in de EMU fors gedaald. Dat neemt niet weg dat 

de economische verschillen tussen de sterkere en zwakkere EMU-landen groot zijn. Zolang de 

ECB een superruim beleid voert en daardoor de groei herstelt, vormt dit geen groot probleem. 

Als echter de ECB een minder ruim beleid gaat voeren en/of de Europese rentes worden met 

die in VS omhoog gezogen, dan wordt de kans een stuk groter dat fundamentele zwakheden 

van de zwakkere EMU-landen aan het licht komen. Duitsland en andere sterkere EMU-landen 

zullen dan niet staan te springen om deze landen financieel te hulp te komen of het monetaire 

beleid weer fors te verruimen, omdat dit laatste het risico voor inflatie en bubbelvorming in  



 
 

 

DISCLAIMER 

© ICC Consultants BV, The Netherlands. All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored in a 

retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, 

without the prior written consent of the copyright owner. This publication is intended as general background information 

and not as definitive recommendation. The publishers and authors accept no liability whatsoever for any damage that may 

be incurred in connection with this publication should you consider concluding transactions on the basis of information 

supplied in this report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Macro Economic Outlook 

ICC Consultants 

> de sterkere EMU-landen te groot maakt. Ten slotte kunnen ook de Italiaanse verkiezingen, die 

voor juni gehouden moeten worden, voor oplopende spanningen zorgen (zie onze recente 

rapporten).  

 

Bovenstaande verwachtingen zullen op z’n kop komen te staan mocht de chaos in 

Washington escaleren en het schuldenplafond niet verhoogd worden. De kans hierop 

achten we erg klein, maar mocht daar wel sprake van worden en de angst voor een default 

van de VS neemt toe, dan wordt waarschijnlijk dit jaar al sprake worden van een bear 

market. Daarmee kan EUR/USD naar 1,40 oplopen en de tienjarige rentes in de VS en 

Duitsland fors dalen.  

 


