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In deze Beleggingsstrategie staan we stil bij de manieren waarop u zich als 

belegger kunt positioneren voor 2018. Het huidige beleggingsklimaat biedt 

nog altijd ruimte om te profiteren van krachtige trends. Al is het ook 

belangrijk dat u zich bewust bent van risico’s.

In 2018 krijgen we te maken met een dynamischere fase van de 

economische cyclus, waarin we ups-and-downs kunnen verwachten. We 

adviseren beleggers om alert te zijn: blijf profiteren van de kansen die de 

economische groei met zich meebrengt, maar wees erop bedacht dat de tijd 

kan aanbreken om winst te nemen op aandelensectoren die hard gestegen 

zijn of op bedrijfsobligaties.

Onze suggestie is om selectief te werk te gaan en op sectorniveau voorlopig 

de voorkeur te geven aan industrie en luxegoederen & diensten. Op het 

vlak van thematisch beleggen denken wij dat een evenwichtige benadering 

op dit moment wenselijk is: speel in op meer gestage langetermijntrends 

gerelateerd aan, bijvoorbeeld, de opkomende consument. We willen hier 

ook wijzen op duurzaamheid: door bij het samenstellen van een portefeuille 

te streven naar een positieve impact op de samenleving of het milieu 

ontstaat een nieuw perspectief op het beleggen in aandelen en obligaties. 

Verder denken we dat de obligatierente in 2018 niveaus zal bereiken waarop 

staatspapier weer aantrekkelijker wordt.

Een schokbestendige, internationaal gespreide beleggingsportefeuille zou 

het uiteindelijke doel moeten zijn voor 2018. Beleggers dienen er daarbij 

rekening mee te houden dat naarmate de economische opleving vordert, 

marktwaarderingen kunnen oplopen tot excessieve niveaus. 

De beleggingsspecialisten van ABN AMRO MeesPierson werken 

hun aanbevelingen verder uit op de volgende pagina’s van deze 

Beleggingsstrategie. Uw adviseur is u graag van dienst bij het samenstellen 

van een portefeuille waarmee u als belegger voorbereid bent op wat er in 

het verschiet ligt in 2018.

Introductie
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Ben, je pensioen is in zicht – blij dat de eindstreep nadert of 

vind je het jammer om te vertrekken?

“Ik zit niet met smart te wachten tot ik met pensioen mag, 

dat heb ik gelukkig nooit gehad. De inhoud van mijn werk 

heb ik altijd buitengewoon leuk gevonden en niet zo lang 

geleden speelde ik nog met de gedachte om langer door 

te werken. Maar sindsdien heeft mijn partner met ziekte 

gekampt. Ze is hersteld, gelukkig – maar zoiets draagt er 

wel toe bij dat je andere afwegingen gaat maken. Ik sta 

er nu meer voor open om het wat rustiger aan te gaan 

doen. Daar komt bij dat ik zelf behandeld word voor een 

voetaandoening.” Lachend: “Dus ik ga niet kruipend richting 

de eindstreep, maar wel op krukken. Al hoop ik daar weer 

van verlost te zijn als ik halverwege december echt met 

pensioen ga.”

De financiële markten kunnen roerig zijn: periodes van 

euforie kunnen plaatsmaken voor verkoopgolven. Zijn er 

gebeurtenissen geweest die een bijzondere indruk op je 

hebben gemaakt?

“De marktreactie na de val van Lehman Brothers in 2008. Ik 

heb me altijd intensief beziggehouden met de werking van 

de financiële markten. Doorgaans zijn geldmarkten behoorlijk 

liquide en efficiënt, maar toen Lehman failliet ging zag je 

sommige markten volledig tot stilstand komen: die raakten zo 

verkrampt dat er amper meer prijsvorming kon plaatsvinden. 

Dat heeft een verbijsterende indruk op me gemaakt.” 

Is de beleggingswereld door de jaren heen sterk veranderd?

“Ja – banken zijn meer gaan standaardiseren en de 

regulering is toegenomen, ook op het vlak van beleggen. 

En de opkomst van het internet heeft verschuivingen 

teweeggebracht. De drempel die sommige klanten voelden 

om vragen te stellen, is lager geworden met de komst 

van online communicatiekanalen. Dat laatste vind ik een 

positieve ontwikkeling. Ik vind het mooi als beleggers de 

moeite nemen vragen te stellen en ik beantwoord die 

vragen dan ook met plezier. Het internet heeft ons als bank 

trouwens ook nieuwe mogelijkheden geboden: informatie 

hebben we tegenwoordig gemakkelijker en sneller tot onze 

beschikking.”

Wat zijn de uitdagingen waar beleggers anno nu mee 

worstelen en wat zou je hen in dit kader mee willen geven?

“De huidige lage rente brengt uitdagingen met zich 

mee. Mede door de lage rentestand waren aandelen 

in de afgelopen jaren een relatief aantrekkelijke 

beleggingscategorie. De lage rente heeft daarmee een 

positief effect gehad op de aandelenkoersen. Maar die 

Zijn media-optredens, columns en klantcontacten maakten dat hij jarenlang één van de meest prominente 

gezichten van ABN AMRO MeesPierson was. Deze maand neemt hij afscheid van de bank, na een 

carrière die niet minder dan 35 jaar bestrijkt. Ben Steinebach, hoofd Beleggingsstrategie, blikt terug.

‘De marktreactie na de val van Lehman – dat heeft 
diepe indruk gemaakt’
In gesprek met beleggingsstrateeg Ben Steinebach

‘Keerzijde van de lage rente: een rentestijging 
kan een moeizaam proces worden’

‘Ik vind het mooi als beleggers de moeite 
nemen vragen te stellen’



Beleggingsstrategie | december 2017 | 3

medaille heeft een keerzijde: een rentestijging van enkele 

procenten kan een moeizaam proces worden, zowel voor de 

aandelen- als voor de obligatiemarkten. Die overgangsfase 

richting hogere rentestanden is uitdagend en vraagt om een 

uitgebalanceerd beleggingsbeleid. Daar zie ik een taak voor 

ons als bank en voor onze beleggingsadviseurs – om onze 

klanten daarin te begeleiden.”

Terugkijkend op een boeiende loopbaan: wat ga je missen?

“Klanten – die ga ik erg missen. Het contact met klanten, 

tijdens mijn presentaties in het land of één-op-één, heb ik 

altijd als een grote vreugde ervaren in mijn werkzame leven. 

Ik vond het leuk om te horen wat hen bewoog en hoe wij 

als bank hen konden helpen. Wat ik ook ga missen is de 

vrijheid die ik binnen mijn werk had om research te doen, me 

in te lezen, me breed te oriënteren op allerlei onderwerpen 

waarvan ik vond dat die relevant waren voor mijn vakgebied.”

Je bent van huis uit macro-econoom. Heeft die achtergrond 

jou een specifiek perspectief op beleggen gegeven?

“Dat denk ik wel. Veel marktontwikkelingen zijn direct 

te linken aan macro-economie. Een goed voorbeeld is 

de lage rente waar we het zo-even over hadden; zo’n 

fenomeen werkt niet alleen door in de financiële markten, 

maar ook in de reële economie. Mijn opvolger, Ralph 

Wessels, heeft een ander profiel dan ik: hij heeft lang 

gewerkt als beleggingsstrateeg en als aandelenanalist. Het 

is me opgevallen, onder meer tijdens onze gezamenlijke 

presentaties in het land, hoe goed we elkaar aanvulden. Met 

zijn achtergrond kan Ralph een ander licht werpen op onze 

beleggingsstrategie – dat is waardevol, omdat de toekomst 

wel eens minder macro-georiënteerd kan zijn. Dus ik geef 

het stokje vol vertrouwen aan hem over.” 

Wetend dat je van reizen houdt kunnen we het antwoord zelf 

bijna geven: je gaat toch niet achter de geraniums zitten?

“Reizen ga ik zeker doen, er staan nog veel bestemmingen 

op mijn lijstje. En ik zei al dat ik ervan hield om me goed 

in te lezen, research te doen. Maar dan wil ik wel een doel 

voor ogen hebben, niet alleen maar vrijblijvend door de krant 

bladeren. Dus ik heb het plan opgevat om geschiedenis te 

gaan studeren. Deels online misschien, maar het lijkt me 

ook leuk om weer eens echt in de collegebanken te zitten. 

Leiden lijkt me wel wat.”

Geschiedenis studeren in Leiden; je treedt in de voetsporen 

van onze koning én onze premier…

“En die reizen ook heel wat af! Ik geloof dat ik op het goede 

spoor zit.”

Ben Steinebach (geb. 1952 in Zwolle)

Studie: algemene economie (afgestudeerd in 1982, 

Rijksuniversiteit Groningen)

Loopbaan: Ben is sinds 2010 Hoofd Beleggingsstrategie 

bij ABN AMRO MeesPierson. Daarvoor werkte hij onder 

meer als econoom voor MeesPierson (Fortisbank), Generale 

Bank Nederland, Credit Lyonnais Bank Nederland en de 

Nederlandsche Middenstandsbank.

Favoriete reisbestemming: Afrika en Latijns-Amerika 

(“maar er komen nog een heleboel bestemmingen aan”)

Favoriete boek: Harry Mulisch, De ontdekking van de 

hemel

Favoriete film: heel veel (“maar van de laatste jaren 

springt Intouchables er voor me uit”)

Favoriete muziek: rock en jazz

Partner: Marian Tankink (“al bijna 40 jaar samenwonend”)

‘Het contact met klanten heb ik als een grote 
vreugde ervaren in mijn werkzame leven’
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Alert op kansen en risico’s
Didier Duret – Chief Investment Officer

Het economisch herstel is breed gedragen en zal naar 

verwachting doorzetten in 2018. Een sterkere groei betekent 

ook een dynamischer economisch klimaat. In deze 

Beleggingsstrategie lichten wij toe waarom wij 2018 ingaan 

met een gematigd positieve visie op aandelen. Wij doen 

beleggers de suggestie om alert te zijn op kansen en cash aan 

te houden als buffer tegen risico’s.

Economische groei, aanhoudend lage inflatie en stabiele 

financiële condities zullen in 2018 naar verwachting steun 

bieden aan de markten. Dit is een gunstig vertrekpunt voor 

de ontwikkeling van de bedrijfswinsten, in het bijzonder voor 

bedrijven die actief zijn in groeimarkten.

Hoewel het risico van een recessie in 2018 laag is, 

vraagt het dynamischere economische klimaat om enige 

voorzichtigheid. De economie is aan het normaliseren, maar 

hogere groei brengt ook economische schommelingen met 

zich mee. Deze ups-and-downs kunnen een einde maken aan 

de huidige, lange periode van extreem lage marktvolatiliteit 

(beweeglijkheid).

Eén van de risico’s voor 2018 is dat positieve verwachtingen 

ten aanzien van de economie en de markten leiden tot 

zelfgenoegzaamheid. Beleggers kunnen in de verleiding 

komen om zich te focussen op de winnaars van het verleden – 

beleggingen die eerder goede rendementen opleverden. Hoge 

verwachtingen worden in zo’n situatie een mogelijke valkuil.

Gek genoeg is ook de lage inflatie niet zonder risico’s. De 

heersende visie is dat de inflatie laag blijft; een onverwachte 

inflatiestijging kan daarmee leiden tot een schokreactie en 

stijgende obligatierentes. Tegelijkertijd zou in dat geval de 

mogelijkheid ontstaan om obligaties toe te voegen aan de 

beleggingsportefeuille; obligaties zouden op die manier weer 

hun traditionele rol van ‘veilige haven’ kunnen gaan vervullen.

Een normaal functionerende economie is gunstig 
voor risicovolle beleggingen…

 Een krachtigere economische cyclus kan leiden tot een 

groeiversnelling, waarbij de wereldwijde groei in 2018 

mogelijk hoger uitkomt dan de 3,9% die wij nu voorzien. 

Dit extra momentum zou een verdere impuls kunnen 

geven aan de bedrijfswinsten.

 Lage inflatie, ondersteunend monetair beleid en 

technologische innovatie kunnen de wereldwijde 

economische groei verlengen. De implementatie van 

technologie komt de productiviteit ten goede, waardoor 

de inflatie laag blijft. Voor centrale banken in de VS en de 

eurozone zou dit een reden kunnen zijn om 

renteverhogingen uit te stellen.

 Wij doen aandelenbeleggers de suggestie om in 2018 

selectief te werk te gaan. De bredere markten hebben al 

positief gereageerd op de economische groeiversnelling 

en de gunstige financiële condities. Het is nu zaak om 

kansen te benutten via zorgvuldige aandelenselectie 

binnen specifieke sectoren, bedrijfssegmenten en 

thema’s.

… maar brengt uitdagingen met zich met mee
 Economische schommelingen maken deel uit van een 

normaal functionerende cyclus. Hogere inflatie, 

bijvoorbeeld, kan reacties van centrale banken oproepen 

en effect hebben op de obligatiemarkten.

 Een escalatie van risico’s kan uitmonden in een 

marktcorrectie. Bekende risico’s betreffen, onder andere, 

centrale banken die de plank misslaan met hun monetaire 

beleid, een groeivertraging in China, spanningen tussen 

de VS en Noord-Korea en politieke versplintering in 

Europa. Cybercriminaliteit is een voorbeeld van een nieuw 

risico: zeer grootschalige cyberaanvallen hebben een lage 

waarschijnlijkheid, maar zouden enorme consequenties 

hebben als ze zich voordoen.

 Momentum kan leiden tot zelfgenoegzaamheid. Veel 

beleggers hebben posities opgebouwd in groeisegmenten 

zoals informatietechnologie, in lijn met het momentum. 

Mocht het marktsentiment draaien, dan kan die beweging 

versterkt worden door de toegenomen hoeveelheid 

indexvolgende beleggingsinstrumenten en automatische 

handelsprogramma’s.

Kansen
 Gematigd positieve visie op aandelen: we geven 

beleggers in overweging om bescheiden posities te 

nemen in procyclische sectoren; deze sectoren kunnen 

profiteren van het solide groeimomentum. Onze voorkeur 

gaat uit naar industrie en luxegoederen & diensten – 

sectoren die de impact kunnen voelen van stijgende 

consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen.
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ACTIEVE STRATEGIEËN
Weergave van de absolute afwijking ten opzichte van de benchmark, voortvloeiend 
uit onze actieve beleggingsstrategie. Deze strategieën hebben betrekking op alle 
profielen; profiel 3 (gematigd) is hier weergegeven.

 Aandelenthema’s dragen bij aan portefeuillespreiding. We 

doen beleggers de suggestie om qua thematische 

beleggingen een evenwichtige mix na te streven van 

aandelen gerelateerd aan duurzaamheidstrends, de 

opkomende consument en innovatieve bedrijven die 

technologieën en diensten bieden gerelateerd aan de 

online verbonden wereld.

 Aandelen uit opkomend Azië en obligaties uit opkomende 

markten worden ondersteund door de verbeterende 

economische situatie in de opkomende regio’s en door 

gunstige financiële condities zoals stabielere valuta’s en 

inkomende kapitaalstromen.

 Stijgende rentes op staatsobligaties kunnen resulteren in 

een gelegenheid om veilige-haven-beleggingen toe te 

voegen aan de portefeuille, ter voorbereiding op een 

groeivertraging in een later stadium van de economische 

cyclus. In ons beleggingsbeleid raden we een forse 

positie in bedrijfsobligaties aan. Deze positie kan mogelijk 

worden teruggeschroefd als de waarderingen erg hoog 

worden.

 Met grondstoffen kan portefeuillespreiding worden 

aangebracht in het geval van toenemende geopolitieke 

risico’s. Een stijgende vraag vormt compensatie voor het 

risico van overaanbod in de energie- en materialen-

markten.

 Valuta’s: we verwachten dat de Amerikaanse dollar in 

2018 een beperkte stijging zal laten zien versus de euro.
Bron: ABN AMRO Private Banking



De macro-economische vooruitzichten voor 2018 zijn positief: 

de economische groei zal naar verwachting hoger liggen dan 

het trendmatige niveau, de inflatie blijft beperkt – zelfs als 

deze iets toeneemt – en de rente blijft laag.

Het beleggingsklimaat in 2017 was uitzonderlijk. De mondiale 

groei heeft de verwachtingen overtroffen, iets waar alle 

regio’s aan bijdroegen. Tegelijkertijd bleef de inflatie in de 

toonaangevende economieën laag en gingen centrale banken 

behoedzaam te werk. Verstoringen in de financiële markten 

bleven uit en geopolitieke ontwikkelingen hebben geen 

blijvende negatieve impact gehad.

Een ideaal plaatje dus – en een solide basis voor hogere 

economische activiteit in 2018. Dit wordt nog versterkt door 

de reactie van de markt op positieve ‘animal spirits.’ Met 

deze ‘dierlijke driften’ doelen we op een fenomeen dat door 

de beroemde econoom J.M. Keynes werd omschreven 

als de investeringsbereidheid van ondernemers op basis 

van positieve verwachtingen over de toekomstige vraag. 

Ondernemers, met andere woorden, krijgen de geest.

Wat zijn de drijvende krachten?
Het is niet helemaal duidelijk wat nu precies de aanjagers 

zijn van al die gunstige ontwikkelingen. We willen enkele 

factoren noemen die hierbij een rol kunnen spelen. In onze 

optiek vormt China het epicentrum: sinds begin 2016 wint 

de Chinese importgroei aan kracht – en dat is nog steeds het 

geval. Het herstel van de olieprijs dient eveneens vermeld 

te worden: hiermee is een einde gekomen aan de vrije val 

van investeringen in de kapitaalintensieve energiesector. 

Daarnaast hebben de lage rentestanden en de royale 

beschikbaarheid van krediet veel ruggensteun geboden aan 

de economie.

Kijkend naar de inflatie: dat de kerninflatie1 in met name 

de VS zo verrassend laag is, komt waarschijnlijk doordat 

technologische ontwikkelingen de inflatiedynamiek hebben 

veranderd. In een scala aan bedrijfssegmenten, waaronder 

de dienstensector, hebben technologische veranderingen een 

ontwrichtend effect gehad op traditionele businessmodellen. 

Daarnaast wint de productiviteitsgroei in de VS aan kracht, 

waardoor de arbeidskosten per eenheid omlaag gaan.

1 Kerninflatie: inflatiecijfer waarin volatiele componenten (zoals 
voedsel- en energieprijzen) buiten beschouwing worden gelaten.

Blijft het beeld zo positief? 
De vraag is of het positieve klimaat in 2018 zal aanhouden. 

Hiertoe zou de Chinese economie niet te sterk mogen 

vertragen. Het is moeilijk om een exact beeld te krijgen van wat 

er gaande is in de Chinese economie en wat de agenda is van 

de autoriteiten in Peking. Maar wij zien geen reden waarom de 

economische groei in China extreem zou vertragen. Beleggers 

dienen zich te realiseren dat China zich op een pad bevindt 

richting geleidelijk lagere groei. Beleidsmakers zoeken hierbij 

ook naar een oplossing voor het probleem van de – mogelijk – 

ontstane kredietzeepbel. Het risico is dat er te hard op de rem 

wordt getrapt in een poging kredietuitwassen te beteugelen. 

Maar wat ons betreft zijn er geen goede argumenten waarom 

de Chinese overheid dit zou doen.

In het huidige stadium van de economische cyclus is ook 

een versnelling van de bedrijfsinvesteringen nodig. Inmiddels 

wijzen verschillende signalen erop dat een dergelijke 

versnelling gaande is en zal doorzetten. Indicatoren voor het 

ondernemersvertrouwen (zie grafiek) laten zien dat bedrijven 

hun investeringsuitgaven aanzienlijk willen opschroeven. 

Bovendien rapporteren producenten van kapitaalgoederen2 

een zeer gezonde orderinstroom.

Om het klimaat zo gunstig te laten blijven, is ook een 

aanhoudend lage inflatie vereist. De economische groei ligt nu 

al enige tijd boven het trendmatige niveau. Hierdoor is nu de 

onbenutte economische capaciteit (arbeid en kapitaal) aan het 

verdwijnen. Het inflatierisico neemt hiermee toe. Daarnaast 

zullen de stijgende olieprijzen de inflatie aanjagen. Toch hebben 

wij er vertrouwen in dat sterke desinflatoire krachten een 

sterke inflatiestijging zullen afwenden. Technologie zal een 

drukkend effect op de inflatie blijven hebben, aangezien de 

ontwrichting van traditionele businessmodellen niet meer 

teruggedraaid kan worden. En misschien nog wel belangrijker 

in 2018: aanzienlijk hogere bedrijfsinvesteringen zouden de 

productiviteitsgroei een extra steuntje in rug moeten geven.

In de eurozone zal de inflatie in 2018 waarschijnlijk slechts 

een geringe toename laten zien. In veel Europese landen is 

nog altijd sprake van forse overcapaciteit en slechts beperkte 

loonstijgingen, wat een scherpe inflatiestijging in de eurozone 

in de weg zou moeten staan.

2 Kapitaalgoederen: concrete bedrijfsactiva die nodig zijn voor 
de totstandkoming van eindproducten. Machines, apparatuur en 
gereedschappen zijn voorbeelden van kapitaalgoederen.

Over ‘dierlijke driften’ en onze macrovisie
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Han de Jong – Hoofdeconoom ABN AMRO



VERTROUWEN IN PRODUCERENDE INDUSTRIE GESTEGEN IN VS EN EUROPA

Bron: Bloomberg 
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Zoals gemeten door de Duitse Ifo-bedrijfsklimaatindex en de 
Amerikaanse ISM-inkoopmanagersindex. Voor wat betreft de ISM-
index duiden niveaus boven de 50 op toenemende economische 
activiteit; niveaus onder de 50 duiden op een krimp; een niveau van 50 
duidt op een gelijkblijvende situatie. Met betrekking tot de Ifo Index: 1 
januari 2005 = 100.
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Waakzame centrale banken zijn eveneens nodig om het 

positieve klimaat in stand te houden. En verstoringen in 

de financiële markten dienen uit te blijven. Het gedrag van 

financiële markten laat zich moeilijk voorspellen; centrale 

bankiers zijn in dat opzicht beter te peilen. We verwachten 

dat centrale banken voorzichtig te werk zullen blijven gaan 

en actie zullen ondernemen in het geval van ongunstige 

ontwikkelingen in de financiële markten en in de reële 

economie.

Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde de Amerikaanse 

president Donald Trump belastingverlagingen en 

infrastructuurinvesteringen. Geen van beide beloften heeft 

hij tot dusver ingelost. Wel lijken belastinghervormingen nu 

eindelijk aanstaande te zijn. Dit zou een bescheiden impuls 

geven aan de economische groei in de VS.

PROGNOSE: ECONOMISCHE GROEI EN INFLATIE (%)1

28 november 2017 Reële groei BBP 2018 Inflatie 2018

ABN AMRO Marktvisie ABN AMRO Marktvisie

VS 2,7 2,5 2,3 2,1

Eurozone 2,5 1,9 1,7 1,3

VK 1,4 1,4 2,3 2,6

Japan 1,7 1,3 1,0 0,7

Andere landen* 2,3 2,3 1,9 1,8

Opkomend Azië 6,1 6,1 3,0 2,8

Latijns Amerika 2,2 2,2 4,8 5,2

Opkomend Europa** 3,0 2,8 5,5 4,8

Wereld 3,9 - 3,3 -

1 Alle prognoses zijn jaargemiddelden. De wegingen van de regio’s zijn gecorrigeerd 
voor koopkrachtpariteit.
*  Australië, Canada, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden en  

Zwitserland.
**  Wit-Rusland, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië, Rusland, 

Slovakije, Slovenië, Turkije, Oekraïne. 

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau, Consensus Economics, EIU



De vooruitzichten voor 2018 zijn redelijk positief voor 

aandelenbeleggers. Aandelenmarkten zullen naar verwachting 

ondersteund blijven worden door sterke economische groei, 

hogere investeringen en robuuste bedrijfswinsten. Maar na 

het zeer goede aandelenjaar 2017 zijn we ook alert op 

mogelijke verschuivingen in het marktklimaat.

Het fundamentele plaatje is nog altijd gunstig voor aandelen: 

gelijktijdige economische groei wereldwijd, waarbij er zelfs 

signalen zijn van een verdere groeiversnelling. Eveneens 

zijn er duidelijke tekenen die wijzen op toegenomen 

kapitaalinvesteringen; die investeringen zouden een impuls 

moeten betekenen voor aanhoudend sterke winstgroei. 

Dit alles, in combinatie met een lage en slechts langzaam 

stijgende rente, biedt ruimte voor verdere kapitaalstromen in 

de richting van de aandelenmarkten.

Toch dienen we ons te realiseren dat sommige van de 

huidige positieve factoren in een later stadium geleidelijk 

aan kracht zullen inboeten. We zijn daarom alert op 

signalen die mogelijk een verandering van het marktklimaat 

inluiden. Gedurende een aantal jaren hebben aandelen 

sterke rendementen opgeleverd; de verwachtingen voor 

toekomstige aandelenrendementen zijn nu lager. We blijven 

daarom positief over aandelen – maar minder positief dan 

voorheen.

Waarderingen hoog maar niet op piekniveau
Kijkend naar traditionele waarderingsratio’s lijken de 

waarderingen van aandelen hoog te zijn. Koers/winst-

verhoudingen liggen boven historische gemiddelden. 

Dat gezegd hebbende: kijkend naar de huidige 

koers/winstverhoudingen (voortschrijdende gemiddelden) 

zijn we nog wel wat verwijderd van de piekniveaus die we 

zagen tijdens eerdere bullmarkten (zie grafiek). Bovendien 

zijn ook de extreem lage rentestanden debet aan de hoge 

waarderingsratio’s.

Te midden van bemoedigende wereldwijde groei en 

gematigde renteverhogingen zal eventuele bezorgdheid over 

schuldenlasten en schuldratio’s waarschijnlijk beperkt blijven. 

Hiermee ontstaat ruimte voor aandelenmarkten om verder te 

stijgen, in lijn met de toenemende bedrijfswinsten. Nog altijd 

bieden aandelen aantrekkelijke rendementen in vergelijking 

met andere beleggingscategorieën. Tegelijkertijd zien we 

duidelijke waarderingsverschillen op regionaal niveau; dit 

is één van de redenen waarom wij een voorkeur hebben 

voor aandelen uit opkomende markten boven aandelen uit 

ontwikkelde markten.

Voorkeuren op regioniveau
Nog altijd zien we aantrekkelijke beleggingskansen in de 

opkomende markten, waar zowel de economische situatie 

als de marktomstandigheden blijven verbeteren. Dit geldt 

met name voor Azië – als de Chinese autoriteiten tenminste 

niet te hard op de rem trappen. Azië is dan ook onze 

favoriete regio binnen de opkomende markten. Bovendien 

voorzien wij in ons basisscenario een relatief stabiele 

Amerikaanse dollar, aantrekkende grondstoffenmarkten 

en slechts bescheiden stijgingen van Amerikaanse 

obligatierentes in 2018; dit alles zou steun moeten bieden 

aan de opkomende markten.

Europese aandelen hebben geprofiteerd van een 

versnellende economie en van herstellende bedrijfswinsten. 

Met dank aan hogere groei en afnemende politieke zorgen 

wisten de Europese aandelenmarkten een deel van het 

verloren terrein te herwinnen. Uit waarderingsoogpunt 

hebben wij een lichte voorkeur voor Europese aandelen 

boven hun Amerikaanse tegenhangers. Maar de forse 

vertegenwoordiging van de technologiesector in de VS 

maakt dat ook deze regio, wat ons betreft, een sterke 

aantrekkingskracht heeft.

Blijf selectief op sectorniveau
Gezien de aanhoudende wereldwijde groei geloven 

wij nog altijd dat een procyclische sectorpositionering 

gerechtvaardigd is. De golf aan (toenemende) 

kapitaalinvesteringen en consumentenbestedingen 

zal voornamelijk ten goede komen aan de sectoren 

informatietechnologie, luxegoederen & diensten en industrie. 

Maar ook binnen de cyclische sectoren basismaterialen en 

energie liggen volgens ons kansen voor beleggers.

Op subsectorniveau zien wij nog steeds interessante 

beleggingsmogelijkheden in software & internet security, 

innovatieve industriële toepassingen en sectorsegmenten 

met exposure naar consumenten in opkomende markten. 

Het potentieel van de sectoren telecom en nutsbedrijven en 

Aandelen: positief beeld maar reden tot alertheid
Paul van Doorn – Senior Portefeuillemanager Aandelen
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PROGNOSE: AANDELENINDICES

Regio
Positie  

 

k/w (verwacht) 

2018 

Aandelen wereldwijd
(MSCI World All Countries)

Overwogen 15,9

Ontwikkelde markten

-VS (MSCI US) Onderwogen 17,9

-Europa (MSCI Europe) Neutraal 14,8

-Japan (MSCI Japan) Neutraal 14,4

Opkomende markten

- Azië (MSCI Asia ex-Japan) Overwogen 12,6

- Latijns Amerika (MSCI Latin America) Neutraal 13,9

- Opkomende markten EMEA 
  (MSCI Emerging Markets EMEA)

Neutraal 10,6

Bron: Bloomberg, MSCI. Gegevens per 24 november 2017
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van de meeste segmenten binnen de sector consumptie-

goederen is minder indrukwekkend. Doorgaans doen deze 

traditioneel defensievere sectoren het tijdens cyclische 

bloeiperioden namelijk minder goed dan de bredere 

aandelenmarkten.
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KOERS/WINSTVERHOUDINGEN VERSUS S&P 500 INDEX IN LANGETERMIJNPERSPECTIEF

De donkergekleurde vlakken markeren perioden van langdurige aandelenrally’s. Grafiekdata per 14 november 2017.
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Onze vier aandelenthema’s hebben het in 2017 goed gedaan. 

Kijkend naar 2018 denken we dat een selectieve benadering 

wenselijk is. We geven beleggers in overweging om thema-

gerelateerde aandelen aan te (blijven) houden, om zo te 

profiteren van de kansen die snelgroeiende bedrijven bieden. 

Tegelijkertijd doen we de suggestie om winst te nemen op 

bepaalde aandelen die erg snel gestegen zijn.

Sommige aandelen binnen onze belangrijkste 

aandelenthema’s zijn in 2017 in waarde verdubbeld. De vraag 

rijst dan of er sprake is van een ‘zeepbel’. Wij denken van 

niet, ondanks de hoge waarderingen van sommige aandelen. 

De huidige waarderingsniveaus worden ondersteund door 

de sterke en verder verbeterende winstgevendheid van 

bedrijven. Dit staat in scherp contrast met, bijvoorbeeld, de 

internetzeepbel van eind jaren negentig.

Toch zijn er risico’s – in meerdere opzichten. Aan de ene kant: 

door niet te beleggen in sterke groeibedrijven lopen beleggers 

het risico rendement mis te lopen. Aan de andere kant: zelfs 

een tijdelijke hapering in de winstgroei van een onderneming 

kan ertoe leiden dat het betreffende aandeel fors in waarde 

daalt. Wij pleiten daarom voor een evenwichtige benadering 

van thematische beleggingen in 2018:

1. Beleg in aandelen en fondsen gerelateerd aan onze 

thema’s (zie onze themarapporten en ‘Best Ideas Lists’ 

voor meer informatie).

2. Specifieke thema-gerelateerde aandelen, bijvoorbeeld in 

de IT-sector, zijn sterk gestegen. Wij denken dat het tijd is 

om het optimisme te temperen en nu wat winst te 

nemen.

3. Creëer een nieuwe evenwicht in thema-gerelateerde 

beleggingen door aandelen toe te voegen die profiteren 

van langzame, gestage trends, zoals trends die gelinkt zijn 

aan de opkomende consument en aan demografische 

verschuivingen.

Duurzame energie: energieopwekking en 
elektrische voertuigen
De opkomst van duurzame energieopwekking en de focus 

van de auto-industrie op elektrische voertuigen leiden tot 

groei in technologie gerelateerd aan duurzame energie en 

accu’s. In de VS worden belastingvoordelen op dit gebied 

aan banden gelegd. Maar de trend in de richting van een 

Aandelenthema’s: de juiste balans vinden
Piet Schimmel – Senior Expert Aandelenthema’s

duurzamere wereld is elders onverminderd sterk. We zien 

zelfs een versnelling van milieugerelateerde initiatieven.

De Chinese overheid heeft duurzame energie en 

doelstellingen ter verbetering van de luchtkwaliteit 

opgenomen in haar nieuwe vijfjarenplan. En de 173 

landen die het klimaatakkoord van Parijs getekend 

hebben, blijven gecommitteerd aan het behalen van 

hun klimaatdoelstellingen. Bij dit alles zullen zonne- en 

windenergieproductie, evenals elektrische voertuigen, naar 

verwachting een prominente rol spelen. De duurzame-

energietrend kan een impuls geven aan technologieën 

die nodig zijn voor elektrische voertuigen, accu’s 

(elektriciteitsopslag) en elektriciteitsnetinnovatie.

Connected World: digitalisering en ‘the cloud’
De grote online platforms waar wij ons op richten met 

ons thema Connected World hebben in 2017 zeer goede 

beursprestaties laten zien. Sommige aandelen zijn in 

waarde verdubbeld. Zijn de koersen van deze aandelen 

te snel gestegen? Wij denken van niet. Toegegeven, de 

waarderingen van deze aandelen zijn inmiddels niet meer 

zo aantrekkelijk als zij waren aan het begin van 2017. Maar 

daar staat tegenover dat de betreffende ondernemingen een 

indrukwekkende omzetgroei hebben laten zien.

In meer en meer sectoren worden traditionele 

businessmodellen ontwricht door de opkomst van grote 

online platforms. Supermarkten, bijvoorbeeld, moeten nu 

concurreren met e-commerce-spelers. En in de strijd om 

advertentiebudgetten veroveren social media en zoekmachines 

steeds meer terrein op traditionele advertentiebureaus. 

Bovendien ontstaan er door de toenemende digitalisering 

van diensten kansen voor online en ‘cloud-based’ 

businessmodellen en de bedrijven die deze nieuwe vormen 

van dienstverlening mogelijk maken. Grote online platforms, 

providers van digitale betalingsdiensten en bedrijven die 

webdiensten aanbieden kunnen daarom interessant zijn; 

koerscorrecties van aandelen in deze segmenten kunnen voor 

beleggers een kans zijn om in te stappen.

De opkomende consument; demografische trends
Waar sommige bedrijven worden aangejaagd door 

technologische ontwikkelingen, profiteren andere van 

demografische trends. De omvang van de koopkrachtige 
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Chinese middenklasse zal in de komende tien jaar naar 

verwachting verdubbelen. Tegelijkertijd is de wereldbevolking 

aan het vergrijzen. Mensen in de leeftijd van 65 jaar en 

ouder vormen de snelst groeiende bevolkingsgroep. Deze 

tendens zien we niet alleen in de VS en Europa, maar ook 

in veel opkomende landen. Op de korte termijn leidt dit tot 

een hogere vraag naar reizen en luxegoederen. Ook heeft 

deze trend een positieve impact op de vraag naar producten 

en diensten ten behoeve van fitheid, gezond eten en eco-

vriendelijke consumptie. Op langere termijn zal de vergrijzing 

resulteren in een grotere behoefte aan seniorenwoningen, 

gezondheidszorgdiensten en andere ouderdomsgerelateerde 

dienstverlening.
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STRUCTURELE KRACHTEN ZORGEN VOOR TRANSFORMATIE VAN BEDRIJVEN OVER DE HELE WERELD

Interconnected Factory: steeds relevanter
Ons meest recent gelanceerde thema, Interconnected 

Factory (‘verbonden fabriek’), is gebaseerd op industriële 

toepassingen van het ‘Internet of Things’1. Deze trend krijgt 

steeds meer gestalte in de producerende industrie, onder 

meer op het gebied van sensoren, robots, automatisering 

en cyberveiligheid. Via dergelijke innovaties kunnen 

onderhoudskosten verlaagd worden, kan de productie 

worden geoptimaliseerd en kan er efficiënt worden 

ingespeeld op veranderingen in de vraag. Interconnected 

Factory is een thema dat in 2018 aan relevantie zal winnen. 

1 Internet of Things: het verbinden van apparaten met het 
internet, waarbij als het ware ‘slimme’ apparaten gecreëerd 
worden. Denk bijvoorbeeld aan het op afstand (online) regelen van 
de huisthermostaat, of aan het gebruik van een smartphone als 
afstandsbediening.

Bron: ABN AMRO Private Banking
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Obligaties kunnen in 2018 meer beleggingskansen bieden dan de 

huidige lage rentes (yields) doen vermoeden. Beleggers wachten 

nu nog op rentestijgingen – en daarmee op het moment waarop 

obligaties weer aantrekkelijk worden. Ondertussen bieden 

obligaties mogelijkheden om internationale spreiding in de 

portefeuille aan te brengen, inflatierisico af te dekken en 

duurzaam te beleggen.

De economie én de rentestanden zijn aan het terugkeren 

naar normalere niveaus. Hiermee wordt de verschuiving 

van kredietrisico naar renterisico1 in 2018 een belangrijk 

thema voor obligatiebeleggers. Obligatierentes zijn nog erg 

laag en hebben daarmee veel ruimte om te stijgen, wat 

dalende obligatiekoersen met zich meebrengt. Dit vraagt 

om een voorzichtige benadering. Het goede nieuws is dat 

centrale banken nog altijd de dominante spelers zijn op de 

obligatiemarkten en dat zij het liefst een recessie vermijden. 

In ons basisscenario voorzien wij daarom een gecontroleerde 

en geleidelijke terugkeer naar normalere renteniveaus en dito 

monetair beleid.

Staatsobligaties aantrekkelijker – op een 
gegeven moment
We kunnen er niet omheen: de rentes zijn aan het stijgen. 

Dit heeft een negatief effect op obligatiekoersen. Om die 

reden gaan we het nieuwe jaar in met een voorzichtige 

houding ten opzichte van deze beleggingscategorie. Als 

obligatierentes stijgen – en niet eerder – zal er een punt 

komen waarop toonaangevende staatsobligaties, zoals 

Amerikaanse Treasuries en Duitse Bunds, weer aantrekkelijk 

zijn. Dit moment zal eerder aanbreken voor Amerikaanse 

staatsobligaties dan voor staatspapier uit de kernlanden 

van de eurozone. De reden hiervoor is dat de VS verder 

gevorderd is in de economische cyclus dan Europa. Het 

renteverschil tussen de VS en Europa is groter geworden. 

Maar dit gat zal op een gegeven moment minder groot 

worden, aangezien de rente in de VS eerder zal pieken dan 

de rente in Europa (zie grafiek). Bij een rentestand nabij het 

piekniveau zullen Amerikaanse Treasuries een aantrekkelijk 

1 Met renterisico doelen we op de impact die een rentestijging of 
-daling heeft op de waarde van beleggingen. In het geval van obligaties: 
obligatiekoersen dalen als de rente stijgt en vice versa. Een stijgende 
rente heeft daarmee een negatief effect op de waarde van obligaties in 
portefeuille.

tegenwicht vormen voor aandelenrisico, ondanks de hoge 

kosten (circa 2%) om het dollarrisico van deze obligaties voor 

eurobeleggers af te dekken. Ter indicatie: wij verwachten 

dat de rente op 10-jaars Treasuries in 2018 net onder de 

3% zal pieken. Om een goed resultaat te behalen met 

toonaangevende staatsobligaties is de timing van het 

instapmoment van cruciaal belang. Het is goed mogelijk dat 

obligatierentes in Europa pas na 2018 een niveau bereiken 

waarop staatspapier een beter rendement biedt dan 

spaargeld. 

Tegelijkertijd willen we beleggers erop wijzen dat de ECB 

haar obligatie-opkoopprogramma in 2018 gaat afbouwen. De 

steunaankopen van de centrale bank vormden een vangnet 

voor bedrijfsobligaties. Met dit in het achterhoofd zullen we 

beleggers op een gegeven moment in overweging geven om 

het kredietrisico in hun portefeuilles terug te schroeven door 

winst te nemen op bedrijfsobligaties.

Spreiden van obligatieportefeuille
Staatsobligaties uit opkomende markten en specifieke 

segmenten van de Amerikaanse obligatiemarkt zijn 

aantrekkelijk en kunnen door beleggers worden ingezet 

om spreiding in hun obligatieportefeuilles aan te brengen. 

Eerder al hebben we beleggers in overweging gegeven om 

Amerikaanse high-yield obligaties en senior loans te kopen. 

We denken bovendien dat mortgage-backed securities 

(MBS; leningen met hypotheken als onderpand) binnen 

afzienbare tijd weer interessant worden voor beleggers. Ook 

in 2018 zal het lonen om obligatieportefeuilles internationaal 

te spreiden.

Bescherming tegen inflatie
Inflatiegerelateerde obligaties verdienen eveneens een 

plek in obligatieportefeuilles. Met deze obligaties kunnen 

beleggers zich afschermen tegen het risico dat de inflatie 

verrassend sterk stijgt. In het geval van een dergelijke 

verrassing zouden centrale banken zich genoodzaakt zien 

hun monetaire beleid aan te scherpen. Daarnaast zou de 

economie vertragen en zou er mogelijk onrust ontstaan op 

de financiële markten. Dit is niet ons basisscenario. Wel 

dienen we ons te realiseren dat vrijwel iedereen erop rekent 

dat centrale banken met hun monetaire beleid precies het 

gewenste effect zullen sorteren. 

Obligaties: kijk waar de kansen liggen
Mary Pieterse-Bloem – Hoofd Obligatiestrategie
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Maar in werkelijkheid bevinden we ons te midden van een 

omvangrijk monetair experiment. De mogelijkheid bestaat 

dat de uitkomst daarvan niet 100% zal overeenkomen met 

wat centrale banken voor ogen hebben. In de koersen van 

inflatiegerelateerde obligaties is de 2%-inflatiedoelstelling 

van centrale banken nog niet volledig verdisconteerd. 

Hierdoor vormen deze obligaties een goedkope verzekering 

in geval van een onverwacht sterke inflatiestijging.

Duurzaam beleggen: ook in obligaties
Beleggers die hun portefeuilles een duurzaam accent 

willen geven, kunnen hiervoor ook kijken naar obligaties. 

Er komen steeds meer obligatiefondsen die zich richten op 

naleving van zogenoemde ESG-duurzaamheidscriteria (ESG: 

environmental, social, governance). In dit kader willen we 

ook wijzen op ‘groene obligaties’: obligaties uitgegeven 

ter financiering van projecten gerelateerd aan milieu en 

klimaatverandering. Ooit vormden groene obligaties een 

nichesegment, maar tegenwoordig groeit deze markt hard. 

Wij verwachten dat groene obligaties in 2018 een sterkere 

rol gaan spelen in de portefeuilles van obligatiebeleggers.

13
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Bron: Bloomberg, ABN AMRO Private Banking
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Duurzaam beleggen: stappen voorwaarts
Richard de Groot – Hoofd Investment Centre PBI

Swedbank AB, een grote Zweedse kredietverstrekker, heeft 

recent bijvoorbeeld plannen aangekondigd om regelmatig 

geld op te halen in de markt van groene obligaties. De bank 

heeft in 2017 haar eerste groene vijfjaars obligatie van EUR 

500 miljoen geplaatst. Swedbank ziet kans om de opbrengs-

ten niet alleen te gebruiken voor het financieren van Zweed-

se hypotheken, maar ook voor duurzame energie, inclusief 

wind- zonne- en kleinschalige waterenergie, afvalverwerking, 

duurzame bosbouw en openbaar vervoer. 

Van niche naar norm
We merken dat beleggers zich meer openstellen voor het 

opnemen van duurzame beleggingen in hun portefeuille. 

Natuurlijk zijn er nog verschillende hindernissen te overwin-

nen voordat duurzaam beleggen standaard wordt. Zo zijn er 

duidelijkere definities nodig, waarmee het makkelijker wordt 

om verschillende vormen van duurzaam beleggen met elkaar 

te vergelijken. Dit vergroot de mate van verantwoording 

en stelt beleggers in staat om te zien hoe een belegging in 

verschillende opzichten scoort op duurzaamheid.

Er wordt vooruitgang geboekt: kredietbeoordelaar Moody’s 

bijvoorbeeld is van plan om ESG (environmental, social 

and governance) op te nemen in de risicobeoordeling van 

bedrijfskredieten. Hierdoor kan een betere vergelijkingsbasis 

ontstaan. De ontwikkeling van indices voor groene obligaties 

kan bovendien zorgen voor de nodige transparantie om het 

rendement van duurzame beleggingen na te gaan. 

We verwachten dat duurzaam beleggen in de komende jaren 

groeit van een niche naar de norm. Deze groei kan een im-

puls krijgen, doordat duurzaam beleggen aantrekkelijk is voor 

een nieuwe generatie van beleggers die ziet dat beleggen 

met milieu- en sociale doelen niet ten koste hoeft te gaan 

van het rendement.

Duurzaam beleggen zit in de lift, nu duidelijker wordt hoe het 

beleggingsportefeuilles kan verrijken. Met name 

impactbeleggen en groene obligaties staan in de 

belangstelling en trekken vermogen aan. 

Beleggen met impact: vermogen anders verdelen
Momenteel beheren Europese impactfondsen circa EUR 100 

miljard aan vermogen1. Impactbeleggen richt zich op bedrij-

ven, organisaties en beleggingsfondsen die financieel ren-

dement kunnen behalen en tegelijkertijd een meetbare en 

positieve bijdrage leveren aan de samenleving of het milieu. 

Impactbeleggen is voor veel beleggers aantrekkelijk omdat 

het twee doelen nastreeft: zowel beleggingsopbrengsten als 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de afgelopen jaren 

waren duurzame energie en energie-efficiëntie de belangrijk-

ste doelen van fondsen die beleggen met impact. De groei 

van impactbeleggen duidt erop dat beleggers onderkennen 

dat duurzame bedrijven beter zijn voorbereid op de toe-

komst; dit laatste is terug te zien in hun rendementen. 

Groene obligaties: financiering groene projecten
Binnen impactbeleggen zijn groene obligaties een belangrijk 

en groeiend onderdeel. Opbrengsten van groene-obliga-

tie-uitgiften worden vaak gebruikt voor het financieren van 

duurzaam vastgoed en duurzame-energieprojecten, die 

de CO
2
-uitstoot kunnen verlagen. Veel bekende Europese 

financiële instellingen geven nu groene obligaties uit. Naast 

hun duurzame doelstelling kunnen deze obligaties qua beleg-

gingsopbrengsten concurreren met niet-groene obligaties, 

zoals blijkt uit de resultaten van de Bloomberg Barclays 

MSCI Global Green Bond Index.

1 De data in dit artikel komen uit de European SRI Study 2016, 
gepubliceerd door Eurosif.
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Vastgoed: getemperde verwachtingen
Piet Schimmel – Senior Expert Aandelenthema’s

De cash-flow-groei in de vastgoedsector vertraagt. Wel biedt 

vastgoed nog altijd aantrekkelijke dividenden. Wij hebben 

daarom een neutrale visie op deze sector. Vastgoedonder-

nemingen die zich richten op het retailsegment (winkelpanden) 

blijven last ondervinden van de opmars van e-commerce. Maar 

vanwege de toenemende digitalisering zien we juist kansen in 

datacenters.

Solide economische groei in de VS, Europa en Azië heeft 

nog altijd een gunstig effect op vastgoed. De huurinkomsten 

groeien echter niet meer zo sterk als in voorgaande jaren. 

Verder zagen we in de afgelopen jaren dat vastgoedleningen 

voortdurend geherfinancierd werden omdat de rente steeds 

verder daalde. Maar nu de obligatierentes op lage niveaus 

aan het stabiliseren zijn en de risico-opslagen (credit spreads) 

zijn gedaald, is er voor de financieringskosten weinig ruimte 

meer om verder omlaag te gaan. Het resultaat: een lagere 

groei van de cash-flow, met name in de VS (een regio die 

een belangrijke plaats inneemt binnen de vastgoedindex die 

wij als benchmark hanteren). Het goede nieuws is dat de 

dividenduitkeringen in de vastgoedsector nog altijd hoog zijn. 

Hiermee blijft het rendement op vastgoed aantrekkelijk in 

vergelijking met het rendement op laagrentende obligaties en 

spaarrekeningen.

Plaatje voor vastgoed wordt iets vriendelijker
In de periode die achter ons ligt hebben markten duidelijk 

voorgesorteerd op economische groei, waarbij cyclische 

aandelen de voorkeur kregen boven defensief vastgoed. 

Met als gevolg dat vastgoed het in 2017 beduidend minder 

goed deed dan aandelen. De waarderingsratio’s van 

aandelen zijn aan het stijgen; vastgoedwaarderingen worden 

daarmee relatief aantrekkelijk. Een sterke stijging van de 

obligatierentes zou een fors risico voor vastgoed met zich 

meebrengen. Maar een dergelijke substantiële rentestijging 

verwachten wij niet. Wij denken dat het plaatje voor vastgoed 

al met al iets vriendelijker aan het worden is. 

Retail in lastig parket 
Eén van de grootste subsectoren binnen vastgoed is retail 

(detailhandel; winkels en winkelcentra). Dit segment staat 

onder druk. Research – via nieuwe methoden gebaseerd op 

locatiedata van mobiele telefoons – wijst op een geleidelijke 

afname van het aantal bezoekers aan bepaalde winkelcentra. 

Bijna elke traditionele (fysieke) winkel voelt de concurrentie 

van webshops. Faillissementen van retailketens zijn een 

bewijs hiervoor. Slechts een paar retailvastgoedbedrijven 

weten deze negatieve trend het hoofd te bieden. Tot de 

uitzonderingen behoren onder meer vastgoedbedrijven met 

winkelpanden op locaties in grote steden waar de ‘natuurlijke’ 

aanloop groot is. 

Prijzen van vastgoed in het logistieke segment gingen in 

2017 fors omhoog. De aanhoudende groei van e-commerce 

stuwde namelijk de vraag naar panden ten behoeve van 

logistiek en distributie. Maar deze subsector is kwetsbaar: de 

concurrentie in de markt is hevig, onder meer door de komst 

van nieuwe spelers.

Datacenters hebben goede kaarten
Ten slotte willen we stilstaan bij het gegeven dat we steeds 

meer in een online verbonden wereld leven, wat onder meer 

blijkt uit de trend binnen bedrijven om data en software ‘in 

the cloud’ op te slaan. Voor de fysieke accommodatie van 

de servers die ‘cloud computing’ mogelijk maken, worden 

zogenoemde datacenters gebruikt. De groeivooruitzichten 

van vastgoedbedrijven die zich richten op datacenters zijn dan 

ook indrukwekkend. 
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Grondstoffen: tegengestelde krachten
Hans van Cleef – Senior Sectoreconoom Energie

Van tijd tot tijd zal de markt waarschijnlijk vrezen voor een 

aanbodtekort. Dit zal leiden tot stijgingen van de olieprijs. 

Het is nu aan de ‘swingproducenten’1 om het olieaanbod in 

balans te houden als de vraag toeneemt. Analisten menen 

dat Amerikaanse producenten van schalie-olie in staat zullen 

zijn hun productie fors op te schroeven zodra de olieprijs 

stijgt. Wij denken dat analisten daarmee te optimistisch zijn. 

Tot op zekere hoogte zien we wel mogelijkheden voor een 

productietoename van schalie-olie in de VS, maar hogere 

arbeids- infrastructuur- en financieringskosten zullen die 

productiegroei belemmeren.

 

De onderliggende grondstoffentrends vertalend naar een 

vooruitblik voor 2018: we denken dat de grondstoffenindex 

stijgingspotentieel heeft, gezien de solide economische 

situatie. Maar dit opwaarts potentieel wordt mogelijk ver-

gezeld door hoge marktvolatiliteit en staat bloot aan risico’s 

die onverwacht de kop op kunnen steken, zoals ongunstige 

weersomstandigheden, geopolitieke spanningen en aanbod-

verstoringen.

 

1 Swingproducenten: olieproducerende landen en bedrijven die hun 
output afstemmen op de marktvraag. Saudi-Arabië, bijvoorbeeld, wordt 
gerekend tot de swingproducenten.

Er zijn verschillende krachten aan het werk in de bredere 

grondstoffenmarkten. Gezien de sterke staat waarin de 

economie verkeert, verwachten wij dat de CRB-

grondstoffenindex in 2018 zal stijgen. Tegelijkertijd staan 

grondstoffen bloot aan risico’s.

Sinds bijna twee jaar beweegt de CRB-grondstoffenindex 

binnen een relatief smalle bandbreedte. Het is ongebruike-

lijk dat de grondstoffenmarkt zo kalm is. Maar deze kalmte 

is vooral te danken aan de diversiteit van de markt. Ener-

gie, landbouwgrondstoffen, basismetalen en edelmetalen 

maken stuk voor stuk deel uit van de grondstoffenmarkt. Een 

positief sentiment in het ene grondstoffensegment kan dus 

tenietgedaan worden door negatieve ontwikkelingen in het 

andere segment. Per saldo heeft de grondstoffenindex in de 

afgelopen tijd voornamelijk zijwaarts bewogen.

Basis- en edelmetalen volgen elk eigen koers
We verwachten dat de cyclische groeiversnelling van de 

wereldeconomie zich voort zal zetten. In het verlengde 

hiervan zijn veel basismetalen onderweg naar een situatie 

waarin de vraag het aanbod overtreft. Het vooruitzicht van 

een solide vraag kan de prijzen wat opdrijven, al denken wij 

dat het opwaarts potentieel van basismetalen beperkt is. 

Prijzen in dit segment zijn al gestegen, voornamelijk dankzij 

het verbeterde sentiment rond de Chinese economie. China 

is een belangrijke afnemer van grondstoffen.

Voor de goudprijs is het plaatje anders. We verwachten dat 

de 10-jaars rente in de VS zal stijgen en dat de Amerikaanse 

dollar enigszins zal herstellen. Daarom verwachten we in 

2018 neerwaartse druk op de goudprijs.

Prijsstijging olie verwacht
We hebben onze olieprijsprognoses voor 2018 en 2019 

opwaarts bijgesteld. We verwachten een solide groei van 

de wereldwijde vraag en een stijging van de olieprijs. In de 

markt is een balans gevonden tussen aanbod en vraag. Maar 

dit evenwicht – tot stand gekomen na meerdere jaren van 

overaanbod – is extreem fragiel. Elk signaal waardoor het 

evenwicht verstoord wordt, zal direct effect hebben op de 

olieprijs.

PROGNOSE: GRONDSTOFFEN

Spotprijs 2018 gem. 2018 eind.

OLIE

Brent USD/bbl 61,86 70 75

WTI USD/bbl 56,07 66 70

METALEN

Goud USD/oz 1.288 1.263 1.250

Zilver USD/oz 17,08 16.5 16

Platina USD/oz 936,77 913 900

Palladium USD/oz 994,25 950 900

Aluminium USD/t 2.104 2.085 2.175

Koper USD/t 6.777 6.630 6.965

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau, spotprijzen 20 november 2017
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Na een rally in 2017, denken we dat de euro in 2018 terrein kan 

gaan verliezen versus de Amerikaanse dollar. In 2019, als de 

ECB begint met het doorvoeren van renteverhogingen, kan de 

euro weer aan kracht winnen.

Het heeft dit jaar even geduurd voordat beleggers ervan 

overtuigd waren dat de euro zou gaan stijgen. Met onze visie 

liepen we op de troepen vooruit. Inmiddels geloven beleggers 

dat de euro nog meer stijgingsruimte heeft. Hoewel wij in een 

eerder stadium dezelfde mening waren toegedaan, zijn we van 

gedachten veranderd. Wij denken dat de euro pas in 2019 zal 

stijgen versus de Amerikaanse dollar – niet in 2018.

 

De overtuiging in de markt dat de euro-opmars zal doorzetten 

wordt weerspiegeld in zowel het gedrag van de munt (die 

maar niet omlaag wil gaan) als in de netto longposities1 in 

de euro (die nog altijd omvangrijk zijn). Wij denken dat de 

overtuiging van beleggers die geloven in een hogere euro 

getest zal worden in 2018. Zolang beleggers ervan overtuigd 

blijven dat de euro in 2018 gaat stijgen, zit een dergelijke 

stijging er waarschijnlijk niet in. Dit komt doordat beleggers 

met hun posities al anticiperen op een sterkere euro, terwijl 

het aan nieuwe kopers ontbreekt. Eerst zal, als het ware, de 

bezem moeten door die netto longposities in de euro – pas dan 

ontstaat er weer zicht op een verdere opmars van de munt.

Maar er zijn ook fundamentelere redenen voor onze visie dat 

2018 niet het jaar wordt van een sterkere euro versus de dollar. 

In de eerste plaats verwachten wij dat de Federal Reserve 

in 2018 door zal gaan met het aanhalen van de monetaire 

teugels. Dit zou ten goede moeten komen aan de dollar. Wel 

moeten we er rekening mee houden dat de ruggensteun voor 

de dollar bescheiden zal zijn, net als in 2017. Wij rekenen op 

twee renteverhogingen door de Fed elk van 25 basispunten; 

in de markt wordt nu slechts één renteverhoging ingeprijsd. In 

de tweede plaats denken we dat de Amerikaanse economie 

in 2018 sterker zal groeien dan de eurozone-economie. Al met 

al verwachten we dat de euro in 2018 wat zal verzwakken 

versus de dollar. Maar we denken dat de euro in 2019 sterker 

zal worden.
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Bron: CFTC, Chicago Mercantile Exchange, Bloomberg

Valuta’s: sterkere euro in 2019
Georgette Boele – Senior Valutastrateeg

Terreinwinst voor de euro in 2019
Centrale bankiers zullen waarschijnlijk in een rustig tempo hun 

monetaire koers bijstellen. Daardoor zal de euro tegen 2019 

de tijd gehad hebben om een nieuwe balans te vinden ten 

opzichte van de Amerikaanse dollar. Wij verwachten dat de 

euro in 2019 terrein zal winnen op de dollar, omdat de rente op 

Duitse Bunds waarschijnlijk sterker zal stijgen dan de rente op 

Amerikaanse Treasuries. Daarnaast zal de markt zich in 2019 

waarschijnlijk focussen op het vooruitzicht van een hogere 

ECB-depositorente; ook dit zou steun bieden aan de euro. Wij 

verwachten dat de ECB de depositorente in 2019 zal verhogen 

(in twee stappen van elk 10 basispunten) tot -0,20%. 

Bovendien zullen beleggers tegen die tijd hun verwachtingen 

omtrent renteverhogingen in 2020 waarschijnlijk opwaarts 

bijstellen. Hierdoor zou de euro eveneens aan kracht winnen. 

Als de Fed in 2019 doorgaat met het verhogen van de rente, 

dan zou daarmee een dollarverzwakking aanvankelijk worden 

ingeperkt. Maar zodra beleggers gaan anticiperen op het einde 

van de Fed-renteverhogingscyclus, zal de dollar waarschijnlijk 

aanzienlijk dalen.

Niet-commerciële netto positionering in aantallen contracten

1 Netto longposities: het (positieve) verschil tussen posities van 
beleggers die speculeren op een koersstijging (long) en posities van 
beleggers die speculeren op een koersdaling (short).
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VALUTAPAAR spotprijs 24 november 2017 ultimo kw4 2018

EUR/USD 1,1908 1,15

USD/JPY 111,41 115

EUR/JPY 132,67 132

GBP/USD 1,3344 1,35

EUR/GBP 0,8924 0,85

USD/CHF 0,9798 1,02

EUR/CHF 1,1668 1,17

AUD/USD 0,7621 0,75

EUR/AUD 1,5626 1,53

NZD/USD 0,6884 0,68

EUR/NZD 1,7298 1,70

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

PROGNOSE: VALUTA’S

VALUTAPAAR spotprijs 24 november 2017 ultimo kw4 2018

USD/CAD 1,2715 1,28

EUR/CAD 1,5142 1,47

USD/SEK 8,2847 8,09

EUR/SEK 9,8656 9,30

EUR/NOK 9,6712 9,20

USD/NOK 8,1215 8,00

EUR/DKK 7,4422 7,44

USD/CNY 6,6000 6,65

EUR/PLN 4,2112 4,10

USD/BRL 3,2300 3,30



RESULTATEN VAN TACTISCHE T.O.V. STRATEGISCHE ASSETALLOCATIE (GEANNUALISEERD; IN PROCENTEN)

22 mei 2003 tot 31 oktober 2017* 2017 YTD (31 oktober 2017)

Strategisch Tactisch Extra rend. Strategisch Tactisch Extra rend.

Profiel 1 4,08% 4,22% 0,13% 0,80% 0,85% 0,04%

Profiel 2 4,65% 5,13% 0,46% 1,78% 2,68% 0,89%

Profiel 3 5,73% 6,71% 0,93% 3,16% 4,28% 1,09%

Profiel 4 6,43% 7,39% 0,90% 5,02% 6,20% 1,12%

Profiel 5 7,35% 8,48% 1,06% 6,89% 7,93% 0,97%

Profiel 6 7,86% 8,84% 0,91% 8,31% 8,97% 0,61%

* Profiel 1 en 2 zijn gekoppeld aan het ‘oude’ conservatieve profiel, profiel 3 en 4 aan het ‘oude’ balanced profiel en profiel 5 en 6 aan het ‘oude’ groeiprofiel.

Performance
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Assetallocatie per profiel

ASSETALLOCATIE PROFIEL 1 PROFIEL 2

Beleggingscategorie Strategisch Tactisch Afwijking Strategisch Tactisch Afwijking

Neutraal Min. Max. Neutraal Min. Max.

Liquiditeiten 5 0 60 40 35 5 0 70 28 23

Obligaties 90 40 100 55 -35 70 30 85 43 -27

Aandelen 0 0 10 0 0 15 0 30 19 4

Altern. beleggingen 5 0 10 5 0 10 0 20 10 0

Funds of hedge funds 5 5 0 5 5 0

Vastgoed 0 0 0 3 3 0

Grondstoffen 0 0 0 2 2 0

TOTAAL 100 100 100 100

ASSETALLOCATIE PROFIEL 3 PROFIEL 4

Beleggingscategorie Strategisch Tactisch Afwijking Strategisch Tactisch Afwijking

Neutraal Min. Max. Neutraal Min. Max.

Liquiditeiten 5 0 70 21 16 5 0 70 13 8

Obligaties 55 20 70 34 -21 35 10 55 22 -13

Aandelen 30 10 50 35 5 50 20 70 55 5

Altern. beleggingen 10 0 20 10 0 10 0 30 10 0

Funds of hedge funds 5 5 0 5 5 0

Vastgoed 3 3 0 3 3 0

Grondstoffen 2 2 0 2 2 0

TOTAAL 100 100 100 100

ASSETALLOCATIE PROFIEL 5 PROFIEL 6

Beleggingscategorie Strategisch Tactisch Afwijking Strategisch Tactisch Afwijking

Neutraal Min. Max. Neutraal Min. Max.

Liquiditeiten 5 0 70 4 -1 5 0 60 5 0

Obligaties 15 0 40 11 -4 0 0 25 0 0

Aandelen 70 30 90 75 5 85 40 100 87 2

Altern. beleggingen 10 0 30 10 0 10 0 30 8 -2

Funds of hedge funds 5 5 0 5 5 0

Vastgoed 3 3 0 3 3 0

Grondstoffen 2 2 0 2 0 -2

TOTAAL 100 100 100 100

De tactische assetallocatie geeft actieve strategieën weer die betrekking hebben op visies voor de korte en middellange termijn en afwijken van de strategische assetallocatie 
voor de langere termijn.



24 | Beleggingsstrategie | december 2017

Medewerkers

ABN AMRO BELEGGINGSCOMITÉ

Richard de Groot Hoofd Investment Centre Private Banking

Didier Duret Chief Investment Officer Private Banking

Gerben Jorritsma Lid Global Investment Committee

Han de Jong Hoofdeconoom ABN AMRO

Olivier Raingeard Hoofd Beleggingen Private Banking Neuflize OBC

Mary Pieterse-Bloem Hoofd Obligatiestrategie

ECONOMISCH BUREAU

Georgette Boele Senior Valutastrateeg 

Hans van Cleef Senior Sectoreconoom Energie

INVESTMENT CENTRE PBI

Annemijn Fokkelman Hoofd Aandelenresearch 

Eva Boukobza Senior Portefeuillemanager Aandelen

Christophe Breard Senior Portefeuillemanager Aandelen

Paul van Doorn Senior Portefeuillemanager Aandelen

Bastian Ernst Portefeuillemanager Aandelen

Maurits Heldring Expert Aandelenresearch- en advies

Rainer Kloppert Senior Portefeuillemanager Aandelen

Eric Lafrenière Senior Portefeuillemanager Aandelen

Esther van Munster Senior Portefeuillemanager Aandelen

Jaap Rijnders Expert Aandelenresearch- en advies

Sandra Saidi Senior Portefeuillemanager Aandelen

Piet Schimmel Senior Expert Aandelenthema’s

Martien Schrama Profielmanager

Chris Verzijl Portefeuillemanager Aandelen

Roel Barnhoorn Senior Expert Obligatiethema’s

Willem Bouwman Portefeuillemanager Obligaties

Chris Huys Senior Portefeuillemanager Obligaties

Fidel Kadikci Senior Portefeuillemanager Obligaties

Torben Kruhmann Junior Portefeuillemanager Obligaties

Jacques Verdier Senior Portefeuillemanager Obligaties

PRIVATE EQUITY

Oliver Schebela Hoofd Private Equity Solutions

Andreas Hegedüsch Senior Beleggingsprofessional Private Equity

RISICOBEHEER

Paul Groenewoud Specialist Quant Risk

Linus Nilsson Specialist Investment Risk

MET SPECIALE DANK AAN

Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson

Ralph Wessels Beleggingsstrateeg

INVESTMENT COMMUNICATIONS

Het Global Investment Communications team is verantwoordelijk voor de totstand-
koming van deze publicatie. Heeft u vragen/opmerkingen? Stuur dan een e-mail 
naar I-Comms.Global@nl.abnamro.com.



Beleggingsstrategie | december 2017 | 25

Disclaimers
Algemeen
Deze publicatie is gemaakt door ABN AMRO Bank N.V.. ABN AMRO staat onder toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. 

Voor meer informatie over de waardering en/of methodologie, zie de volgende website: 
www.abnamro.nl/nl/privatebanking/beleggen/beleggingstools/beleggen-bij-abnamro-meespierson/index.html. 
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