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Het einde van het jaar is vaak een tijd van terugkijken. Dat wil ik ook kort doen. 2014 was een redelijk 

goed beleggingsjaar. De rente daalde onverwacht verder, waardoor het rendement op obligaties dit 

jaar positief is. Wereldwijd hebben aandelen ook een goed rendement gehaald, al was er wel sprake 

van divergentie tussen de markten. Amerikaanse aandelen haalden een mooi resultaat, Europese 

aandelen en aandelen van opkomende markten lieten een meer divers beeld zien. Maar we kijken 

ook graag vooruit. Net als vorig jaar ga ik zes mogelijke verrassingen noemen, die in 2015 het beeld 

en de verwachtingen over de economie en de markten zomaar kunnen veranderen. Daarnaast is het 

goed om nog even terug te kijken naar de verrassingen die ik in december vorig jaar met u heb 

gedeeld en te kijken in hoeverre deze zijn uitgekomen. 

 

Terugblik: de drie aangekondigde positieve verrassingen van vorig jaar 

Dit waren:  

1. ‘Tapering’ leidt niet tot een correctie 

Deze aangekondigde verrassing is uitgekomen. Toen de FED in juni van 2013 meldde op termijn te 

beginnen met het afbouwen van de monetaire stimulering (kortweg ‘tapering’), schrokken de 

markten hier flink van. De rente steeg en de aandelenkoersen daalden aanzienlijk. Dit jaar is de 

stimulering volledig afgebouwd, maar desondanks is de rente gedaald en zijn aandelenmarkten 

gestegen. 

2. Het economisch reveil van Europa  

Dit is niet uitgekomen. In Europa was dit jaar wel sprake van economisch herstel, maar dit bleef 

beperkt. De ECB heeft veel maatregelen afgekondigd om de economie te stimuleren. Dit heeft een 

positief effect gehad. Maar krachtige hervormingen door de politiek bleven wederom uit. Vooral in 

Frankrijk en Italië, waar hervormingen hard nodig zijn, ontbreekt het de politici aan moed of mandaat 

om hervormingen door te voeren. 



3. De huizenmarkt in Nederland herstelt zich voorspoedig 

De huizenmarkt in Nederland heeft zich inderdaad enigszins hersteld. We kunnen echter niet spreken 

van een voorspoedig herstel. De prijzen en verkopen zijn gestegen. De lagere hypotheekrente en 

extra schenkingsvrijstellingen hebben de markt geholpen. Maar de zwaardere eisen rondom de 

hypoheekverstrekking staan een voorspoedig herstel in de weg.  

 

Dan de drie aangekondigde negatieve verrassingen van vorig jaar: 

4. Frankrijk in de problemen 

De Fransen zijn niet bereid of in staat tot hervormingen. Het land blijft daardoor een zorgenkind in 

Europa. Weliswaar is Frankrijk het afgelopen jaar niet zwaar in de problemen gekomen, maar dit 

risico blijft levensgroot aanwezig. Eventuele problemen zullen dus niet meer als een verrassing 

komen. Omdat Frankrijk een kernland is in Europa en de eurozone, zal een crisis in Frankrijk ook de 

crisissfeer rond Europa weer terugbrengen. 

5. Chinese expansiedrang 

China heeft dit jaar wel met woorden, maar niet met daden eilanden en olierijke gebieden in de 

Chinese zee geclaimd. De verrassing op dit gebied kwam in 2014 uit Rusland, met de annexatie van 

de Krim en de bemoeienis van Rusland met de strijd in Oekraïne.  

6. Bedrijfswinsten onder druk door fiscale hervormingen 

Dit heeft zich het afgelopen jaar nog niet gemanifesteerd. Maar het blijft wel iets om rekening mee 

te houden, de komende jaren. De G7 en de OESO hebben plannen aangekondigd om 

belastingontwijkende constructies van multinationals te bestrijden. In Amerika zijn dit jaar al 

overnames niet doorgegaan. Deze waren gericht op verplaatsing van het hoofdkantoor, met 

belastingontwijking als belangrijkste motief. Na druk van de overheid dat ‘dit niet de bedoeling was’, 

werden dergelijke plannen weer afgeblazen. Dit onderwerp zal de komende jaren zeker terugkomen. 

Dat is geen goed nieuws voor aandeelhouders.  

 

De zes mogelijke verrassingen voor 2015 

Ook komend jaar zullen er weer verrassingen zijn, positieve en negatieve. We beginnen met de drie 

positieve verrassingen. 

1. De consumenten gaan weer besteden 

De bestedingen van consumenten zijn een belangrijk deel van de economie. Het economisch herstel 

van de afgelopen jaren was beperkt. Een belangrijke oorzaak hiervoor was dat de consumenten, 

geschrokken van de crisis, voorzichtig bleven met hun uitgaven. Ze spaarden meer en gingen 

schulden aflossen. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat het consumentenvertrouwen zowel in 

de VS als in Europa is hersteld. Maar ondanks dit herstel van vertrouwen hield de consument de 

hand nog op de knip. Als het herstel van vertrouwen zich volgend jaar vertaalt in meer bestedingen, 

kan het economische herstel harder gaan dan nu wordt verwacht. 

2. De kredietverlening in Europa groeit fors 

De bankensector heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan herstel van de balansen. Een mijlpaal 



was de overgang van het toezicht van de nationale centrale banken naar de ECB en de stresstest 

door de ECB. Hiermee is de fase van herstructurering bijna afgerond. De banken zullen weer meer 

gaan focussen op groei dan op het op orde krijgen van de balans. De rente is historisch laag, dus voor 

ondernemingen met groeiplannen is het aantrekkelijk zich te financieren met leningen. Een fors 

herstel van de kredietverlening betekent ook groei van de investeringen van bedrijven, Dat jaagt de 

economische groei verder aan. 

 

3. Landen worden het eens over een robuust klimaatakkoord 

In 2015 is er een belangrijke klimaatconferentie in Parijs. Dit jaar is er op de klimaatconferentie in 

Lima een voorzichtig compromis bereikt. Dat is positief, maar zeker geen robuust akkoord. Na het 

verdrag van Kyoto in 1997 is er weinig voortgang geboekt bij het maken van wereldwijde afspraken 

om de CO2-uitstoot te verlagen. Landen kijken nog altijd naar nationale belangen en vinden dat 

andere landen méér moeten doen. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat de uitstoot 

van CO2 door de mens heeft geleid tot opwarming van het klimaat. Goede afspraken over het 

beprijzen van de CO2-uitstoot kunnen tot een echte transitie naar duurzame energie leiden. 

 

En dan de drie negatieve verrassingen in 2015 

4. De FED verhoogt de rente niet 

De meeste analisten gaan er, net als wij, van uit dat de economische groei in de VS doorzet in 2015. 

Het is te verwachten dat de FED haar beleid van forse stimulering gaat beëindigen en de rente 

verhoogt. Als de economische groei in de VS onverwacht toch inzakt, kan de FED daarin aanleiding 

zien om de economie te blijven stimuleren. Dit zou slecht nieuws zijn, omdat Amerika de groeimotor 

van de wereldeconomie is.  

5. De koers van de Japanse Yen stort in 

Japan probeert al jaren de economie te stimuleren. De overheidsuitgaven zijn flink opgeschroefd. De 

overheidsschuld van Japan is inmiddels opgelopen tot 250% van het Bruto Nationaal Product. De 

laatste jaren is ook de Bank of Japan fors gaan stimuleren door de geldkraan open te draaien. Het 

succes van al deze maatregelen is heel beperkt geweest. Er is een risico dat het vertrouwen in de 

Japanse Yen plotseling verdwijnt, waardoor de koers van de Yen fors daalt. Dit zal wereldwijd 

negatieve economische gevolgen hebben. 

 

6. Vogelgriep in Europa 

Dit jaar wordt West-Afrika geteisterd door Ebola. Dit heeft een grote impact op de landen en de 

mensen die ermee te maken hebben. In Europa hebben we recent enkele meldingen gehad over 

vogelgriep bij kippen, die waarschijnlijk wordt verspreid door wilde eenden. Maar deze vogelgriep is 

(nog) niet overgegaan op mensen en effectieve bestrijding heeft de verspreiding weten te 

voorkomen. In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft het SARS-virus in Azië al tot veel paniek 

geleid en een negatieve impact gehad op de wereldhandel en op de financiële markten. Als het 

vogelgriepvirus leidt tot grootschalige besmetting van mensen in Europa, kan de negatieve 

uitwerking op de economie hiervan ook heel groot zijn.  

Tot zover de zes mogelijke verrassingen, die geen deel uitmaken van ons basisscenario. Er zijn 

natuurlijk nog heel veel andere verrassingen voorstelbaar. U kunt er van uitgaan dat wij continu de 



ontwikkelingen volgen en onze visie en beleid aanpassen, zodra wij denken dat dit nodig is. Wij zijn 

er van overtuigd dat 2015 wederom een boeiend jaar wordt en wij hopen dat het voor u en de uwen 

eveneens een goed jaar wordt. 
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