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economie weer redden? 
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In het vorige decennium was tot 2008 de economische groei in belangrijke mate het gevolg van de 
bestedingen van de Amerikaanse consument. In Nederland gebruiken we voor de gemiddelde 
werknemer de naam Jan Modaal. In Amerika heeft hij de niet zo flatteuze naam Joe Sixpack gekregen 
(dit omdat het beeld bestaat dat sixpacks zijn belangrijkste aankopen zijn in de supermarkt). In die 
periode bleef de Amerikaanse consument maar besteden. Hij spaarde niet meer, mede omdat zijn 
huis in waarde bleef stijgen en hij makkelijk extra krediet kon krijgen. Dit ging een aantal jaren goed 
maar leidde uiteindelijk tot de kredietcrisis. Daarna is de Amerikaanse consument weer gaan sparen 
en dus ook minder gaan besteden. Inmiddels gaat het economisch weer goed in de VS. De 
huizenprijzen stijgen al weer enkele jaren en de werkloosheid daalt. De loonstijgingen zijn nog altijd 
laag. Maar als de arbeidsmarkt verder verkrapt en Joe Sixpack meer baanzekerheid heeft en zelfs 
weer meer loon ontvangt dan kan dit leiden tot meer bestedingen en meer groei. We weten dat de 
economie in belangrijke mate gedreven wordt door sentiment. In onderstaande grafiek zien we dat het 
sentiment van de consument in de VS de afgelopen jaren fors is gestegen na het diepe dal van de 
kredietcrisis. Gezien het economisch herstel is dat misschien ook niet verrassend. Verrassender is 
wellicht dat ook in de Eurozone het consumentenvertrouwen sinds begin 2013 duidelijk is hersteld. Al 
is het wel zo dat dit de laatste maanden weer is teruggevallen.  

 



De derde kwartaalcijfers over de economie en van de ondernemingen hebben weinig verrassingen 
opgeleverd. Zoals wij verwachtten is de Europese economie niet in een triple dip terecht gekomen 
maar is er sprake van een bescheiden economische groei van 0,8% op jaarbasis. Daarbij valt het op 
dat Spanje, Portugal en Griekenland een duidelijk herstel laten zien en dat de groei in Duitsland, 
Frankrijk en ook Italië heel beperkt is. De economische groei in de VS zet goed door en bedroeg op 
jaarbasis in het derde kwartaal 3,5%. Ook de winstgroei van Amerikaanse bedrijven zette door in het 
derde kwartaal. Bij de Europese bedrijven blijft het beeld nog divers. Een aantal bedrijven laat duidelijk 
winstherstel zien maar er zijn ook bedrijven waar dit herstel nog niet of niet voldoende zichtbaar is.  

De belangrijkste verrassing van de afgelopen tijd was de dalende olieprijs. De verwachting van de 
markt was tot voor kort dat deze rond de $100 zou blijven bewegen maar de olieprijs is sinds eind juli 
gedaald tot ongeveer $76. Dit is goed voor de groei van de economie maar drukt de inflatie verder 
omlaag. 

Visie 

De recente economische cijfers hebben niet geleid tot een aanpassing van onze visie. Wij blijven 
uitgaan van een voortgaande economische groei in de wereld in 2015. In de VS zal de groei 
doorzetten en op een keurig niveau van rond de 3% blijven. Ook in Europa en Japan verwachten wij 
economische groei maar deze ligt aanzienlijk lager dan in de VS. Wij verwachten een groei van 1 tot 
1,5% volgend jaar. In China houden wij ook rekening met een daling van de groei naar ongeveer 7%. 
China moet verder gaan met het doorvoeren van structurele veranderingen, de binnenlandse 
consumptie moet worden gestimuleerd. Nu is China te afhankelijk van export en investeringen. Een 
dergelijke transitie gaat niet zonder slag of stoot. Ook de overige opkomende landen zullen naar onze 
verwachting verdere groei laten zien. Echter per regio en land zullen er aanzienlijke verschillen zijn. 
De inflatie in de wereld zal laag blijven mede dankzij de recente ontwikkelingen van de olieprijs. 
Omdat wij niet verwachten dat de OPEC in staat of bereid is de productie terug te brengen houden wij 
er rekening mee dat de olieprijs niet snel weer gaat stijgen. Vanwege de goede economische groei in 
de VS houden wij er rekening mee dat de FED de geldmarktrente zal gaan verhogen en daarmee zal 
beginnen in de eerste helft van 2015. Wij denken dat dit ook leidt tot een stijging van de lange rente 
daar. Wij verwachten niet dat de ECB volgend jaar de geldmarktrente zal verhogen maar denken wel 
dat de lange rente in de Eurozone, in het kielzog van de Amerikaanse rente, zal gaan stijgen. Deze 
stijging zal volgens ons niet dramatisch zijn. Vanwege de economische groei en de winstgroei blijven 
wij optimistisch over aandelen. Wij vinden de waardering nog steeds aantrekkelijk. Op basis van 
koerswinstverhoudingen zijn aandelen niet goedkoop. Als we kijken naar de risicopremie (het te 
verwachten rendement op aandelen ten opzichte van het te verwachten rendement op obligaties) dan 
zijn aandelen nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd. 

Europa blijft een zorgenkind. Hier zien wij de belangrijkste risico’s op dit moment. De groei in de 
Eurozone blijft op een laag niveau. Frankrijk en Italië moeten hervormingen doorvoeren om hun 
economie weer competitief te maken maar zijn daar vanwege politieke redenen niet toe in staat of 
bereid. Duitsland en enkele andere Noord Europese landen zouden de economie meer moeten 
stimuleren maar lijken daar ook niet toe bereid vanwege de begrotingseffecten. Hierdoor blijven de 
Europese politici elkaar vertellen wat de ander moet doen maar komen ze niet tot effectieve 
maatregelen om de economie in Europa te verbeteren. Daarnaast blijven de geopolitieke spanningen 
in de Oekraïne een risicofactor die het sentiment van de Europese consument negatief beïnvloed. 

 

 

 

 



Beleid 

Begin oktober hebben wij de overweging in aandelen teruggebracht van 10% naar 5% en de 
rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille verlaagd. De correctie op de aandelenmarkt van oktober 
was een zogenaamde V vormige correctie. Binnen enkele weken was de correctie weer geheel (in de 
VS) of grotendeels(in Europa) teniet gedaan. Wij hebben onze verwachtingen over de economische 
ontwikkelingen en ontwikkelingen op de financiële markten niet aangepast en zien dan ook op dit 
moment geen reden onze positie te wijzigen. 

 

Het performance overzicht van de modelportefeuille kunt u vinden op onze website: www.ivmcaringcapital.nl 
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