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Het jaar 2014 was voor beleggers weer een boeiend jaar. De twee grootste verrassingen waren de 

nóg lagere rente en de daling van de olieprijs. Begin dit jaar was de rente op tien jaar staatsleningen 

in Nederland nog boven de 2%. Iedereen dacht het niet verder omlaag kon, maar dit gebeurde wél. 

Door de verder afgenomen inflatie -en de angst voor deflatie- daalde de rente langzaam verder. Op dit 

moment zitten we op een dieptepunt van 0,8%. Ook wij dachten eind september dat het laagste punt 

was bereikt. Daarom hebben we toen de looptijd van de portefeuille verkort. Achteraf bleek dit te 

vroeg, want ook in het laatste kwartaal heeft de rentedaling zich voortgezet.  

 

De ontwikkeling van de olieprijs was zo mogelijk een nóg grotere verrassing. Tot en met juni lag deze 

tussen de $ 85 en $ 105 per vat, de prijsrange waarbinnen de olie zich de afgelopen vijf jaar bewoog. 

Maar vanaf juli begon de prijs te zakken. Sinds eind september ging de daling steeds sneller, zeker 

toen bleek dat de OPEC geen productiebeperking wil instellen. 

 



Impuls 

De daling van de olieprijs kwam onverwacht. Er wordt dan ook gezocht naar een goede verklaring. 

Vaak wordt de productie van schalie-olie in de VS genoemd. Deze is weliswaar toegenomen, maar dit 

is een trend die al een aantal jaren gaande is. Geen verrassing dus voor de markt. Afnemende vraag 

uit China wordt ook als verklaring aangevoerd. Maar de Chinese economie groeit nog altijd met 

ongeveer 7%, dus dat zal niet leiden tot een lagere vraag. De consequenties van een lagere olieprijs 

zijn positief voor de landen die olie of energie moeten importeren. Dit geldt voor Europa, met 

uitzondering van Noorwegen, Azië en Zuid Amerika, met uitzondering van Venezuela. Zelfs voor de 

VS, inmiddels de grootste olieproducent, is de daling van de olieprijs economisch gunstig. Deze geeft 

een forse impuls aan de groei in deze landen, omdat het geld dat wordt bespaard op olie en 

olieproducten aan andere zaken kan worden besteed. De lagere prijs drukt ook de inflatie. In Europa 

wordt dit laatste niet als positief gezien, daar de kans op deflatie hierdoor toeneemt. Voor de 

olieproducerende landen (de OPEC-landen en Rusland) is het slecht nieuws, want het resultaat is 

lagere inkomsten voor deze landen. 

 

 

Groei 

De economische groei in de VS blijft zich voorspoedig ontwikkelen. De groei in het tweede en derde 

kwartaal bedroeg ongeveer 4%, de werkloosheid daalt verder en het sentiment blijft goed. Ook in 

Europa lijkt het beter te gaan met de groei. In Nederland verwacht het Centraal Plan Bureau een groei 

van 1,5% in 2015, waarbij de kans op deflatie wordt ingeschat als erg klein.  

 

Aandelen 

Het sentiment op de financiële markten is weer omgeslagen in december. Dit gebeurde al eerder in 

oktober. De aandelenmarkten daalden met bijna 10% in een paar dagen maar herstelden daarna weer 

snel. De eerste weken van december zijn aandelenmarkten weer fors gedaald, met ongeveer 5%. Ook 

nu weer zonder dat de economische cijfers hiervoor direct aanleiding geven. De oorzaak wordt nu 

gezocht in de daling van de olieprijs. Wij denken echter dat een daling van de olieprijs gunstig is voor 

de meeste bedrijven, natuurlijk met uitzondering van de bedrijven die werkzaam zijn in de olie-

industrie. 

 

Visie 

De recente economische cijfers uit de VS bevestigen de goede economische ontwikkelingen daar. De 

cijfers over banengroei en werkloosheid laten zien dat de groei doorzet en zich ook vertaalt in nieuwe 

arbeidsplaatsen. De werkloosheid is nu zo ver gedaald dat wij het komende jaar ook een hogere 

stijging van de lonen verwachten in de VS. Dit is goed voor de consumentenbestedingen en het 

consumentenvertrouwen. Dit vertrouwen heeft al een duidelijke stijging laten zien in de laatste 

maanden. Ook in Europa zien wij tekenen van herstel, maar op een veel bescheidener schaal dan in 

de VS. De ECB doet haar uiterste best om de economische groei te faciliteren. Maar het opkopen van 

specifieke leningen en het uitgeven van nieuwe leningen aan banken om de kredietverlening te 

stimuleren zet onvoldoende zoden aan de dijk. Wij verwachten dan ook dat de ECB in 2015 zal 

beginnen met het opkopen van staats- en bedrijfsleningen om zo de geldhoeveelheid te vergroten. Dit 

zal de obligatiemarkten ondersteunen en goed zijn voor het sentiment. Maar de impact op de reële 

economie van deze maatregelen zal in onze ogen gering zijn. De recente daling van de olieprijs zal 

voor de economie van Europa wel een steun in de rug zijn. Ook verwachten wij dat Europese banken, 

nu de stresstest door de ECB achter ons ligt, weer makkelijker kredieten gaan verstrekken. Wij 

denken daarom dat de economie van Europa de economie van de VS zal volgen en dat de groei 

verder zal aantrekken. Dit patroon hebben wij de laatste decennia vaker gezien.  

 



Beleid 

Vanwege onze positieve verwachtingen over de economische groei, de winstgroei van 

ondernemingen en de relatief aantrekkelijke waardering van aandelenmarkten ten opzichte van 

obligatiemarkten hebben wij besloten de allocatie naar aandelen te vergroten tot een overweging van 

10% en dus de allocatie naar obligaties te verlagen naar een onderweging van 10%. Wij denken dat 

de rente in Europa nog wel een aantal maanden laag kan blijven, omdat wij verwachten dat de ECB 

obligaties zal gaan opkopen. Anderzijds verwachten wij dat de FED de rentetarieven in de VS zal 

verhogen en het sentiment over obligaties zal gaan veranderen. Er is sprake van een scheve 

verdeling bij obligaties. De rente kan nauwelijks meer verder dalen, maar kan wel aanzienlijk stijgen. 

Wij verwachten dat dit gaat gebeuren in de loop van volgend jaar. Voor de invulling van de 

overweging zullen wij gebruik maken van een ETF. Deze volgt de MSCI World Socially Responsible 

Index. De ETF past goed binnen ons beleid en is een kostenefficiënte manier om daaraan invulling te 

geven.  

 

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