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De afgelopenmaanden is de Amerikaan-
se tienjaarsrente gestaag gestegen. Sinds
hetbeginvanhet jaarzijnerruim50basis-
puntenbijgekomen,watderentebovende
2,9%tilt.Daarzijnverschillendeverklarin-
genvoor,waarvanderecentstedetoename
is vandeverwachte inflatie.
Het lijkt een kwestie van tijd voordat

de 3%-grens sneuvelt. Brengt dat de Ame-
rikaanse overheid die steedsmeer schul-
dencreëert ineen lastigparket?Zalereen
impact zijn op de dollar en de aandelen-
markten?Of ishetnietmeerdaneensym-
bolischegrens?Drievermogensbeheerders
latenhun lichthierover schijnen.

VIshet gevaarlijkof gezond?
‘Destijgingvandelangetermijnrenteinde
VSiseenmedaillemettweekanten’,meent
BobHoman,directeurvanINGInvestment
Office. ‘Hetisgezond,wanthetrenteniveau
past prima bij de staat van de economie.
Bovendien geeft het beleggers eindelijk
weer een alternatief voor aandelen als ze
willendathungeldietsopbrengt.Tegelijk
ishet vervelend voorburgers enbedrijven
diehunfinancieringskostenzienoplopen.
Wemogendeimpactdaarvannietoverdrij-
ven.Devoorbije jarenzijn zij al veel schul-
denaangegaanmeteen lange looptijd, en
danmaakt het niet zo heel veel uit dat de
rentenuwathoger is.’

Ineenhistorischecontextblijft3%laag,
steltAmirSaleem,obligatiebeleggerbijver-
mogensbeheerderAchmeaInvestmentMa-
nagement. ‘Als je twintig jaargeledenhad
gezegddatdeAmerikaanseoverheidtegen
dat tariefkonlenen,haddenze jevoorgek
verklaard.Indezewereld,waarindegevol-
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TienjaarsrenteVS ruktop
naar symbolische3%

Voor het eerst in jaren
schurkt de lange rente
tegen de 3% aan. Wat is
daar het belang van?

gen van de enormemonetaire versoepe-
lingnogaltijdheel voelbaarzijn, isdathet
nieuwenormaal.Het isook logischdatde
rentewat oploopt, omdat de inflatie lang-
zaamtoeneemt.’

VHoebelangrijk isde3%-drempel?
‘Financiëlemarktenhoudennu eenmaal
vanmooierondegetallen’, verteltSaleem.

Inessentieverandertermetdiepaarba-
sispuntenweinig,zegtookKimLiu,obliga-
tiestrateeg bij ABNAmro. ‘Institutionele
partijenwachtenheusnietopdiedrempel
omteschuiveninhunassetallocatie.Daar
zijn ze nu almeebezig.’ Homan verwacht
wel dat er een opleving komt in de volati-
liteit als de tienjaarsrente de 3%-drempel
slecht. ‘Elke journalist en vermogensbe-
heerderzegtdatheteensymbolischedrem-
pel is,waardoorhetdatook is geworden.’

VWat isde impactopbedrijfsobligaties?
‘Derenteopoverheidspapiertrektnormaal
gesprokenookdeandererentetarievenom-
hoog’, geeft Liu aan. ‘Enerzijds betekent
datvoorbedrijvennatuurlijkeenverstrak-
kingvandefinanciële condities,maaran-
derzijdsweerspiegelthetookdekrachtvan
deeconomischegroei.’

Degrotehongeropdeschuldmarktvan
de Amerikaanse overheid zal alleen nog
maartoenemen,voorspeltHoman. ‘Datis
nietalleendoordatdebegrotingstekorten
gefinancierdmoetenworden.Volgendjaar
zijnerookheelwatvervaldagenvanstaats-
obligaties.Datvraagtomherfinanciering.’

De strateeg verwacht evenwel geengro-
te impact voorbedrijven. ‘Ikdenkdathun
vraag naar financiering via de obligatie-
markt zal afnemen.Uit de belastingplan-
nen vanTrumpblijkt dat het hebben van
eigenvermogenvoorbedrijvenhandigeris
danvreemdvermogen.Bovendienhebben

zealgretiggebruikgemaaktvandelageren-
teomgeldop tehalen.’

VWat zijndegevolgenvoordedollar?
‘De greenback ende tienjaarsrente lijken
los vanelkaar tebewegen’, aldusLiu.

Homanziet daar geenanomalie in. ‘De
rentegaatnietalleenomhoogdoordathet
economischzogoedgaat,maarookdoor-
datdebegrotingstekorten indeVSdeson-
danksoplopen inplaats vanaf tenemen’,
verklaartHoman. ‘Daarpastprimaeenla-
geredollarbij. Ikverwachtookdatdemunt
verder inlevert tegenoverdeeuro.’

VolgensSaleemzitdeverklaringnietzo-
zeerbij een verzwakking vandedollar, als
welbijeenaansterkendeeuro. ‘Derentever-
hogingenvandeFedzittenal ingeprijsdin
dedollar,watnietgeldtvoordeeuro.Nupas
begintdespeculatieopgangtekomenwan-
neer de ECB voor het eerst zijn basisren-
te zal verhogen.Daarnaast speelt de vraag
hoegraagjeeenmuntwilthebben.Europa
doetheteconomischuitstekend,enbeleg-
gerswillendaar graagbeleggen.Dusheb-
benzeeuro’snodig.’

VKomtUncleSamindeproblemen?
‘HetisonverstandigvanTrumpomnubud-
gettair groot uit te pakken’, stelt Saleem.
‘Vroeg in de conjunctuurcyclus zwengelt
eengeldinjectiedeeconomieaan,maarzo
laat alswenu zitten, zijn de voordelenbe-
perkt.InruilkrijgendeVSerwelveelschul-
denbij.Zolangdeeconomischegroeigoed
is,makendefinanciëlemarktenzichdaar
weinig zorgenover.Maar zodradiemotor
sputtert,wordthetwél een thema.’

‘DebudgettaireplannenvanTrumpdrei-
gendelangetermijnrenteoptejagen’,valt
Liu hembij. ‘De leningendie de overheid
daarvoormoet aangaan, zorgen voor een
groteraanbodvanstaatsobligaties.Datbe-
tekentdatdeVSmeerrentezullenmoeten
biedenomafnemers te vinden.’

Daar komt nog een tweede klap boven-
op,merkt de obligatiestrateeg op. ‘Bij ho-
gereinflatieverwachtingenengroeiworden
obligatiesminderaantrekkelijktenopzich-
tevanandereinvesteringenzoalsaandelen,
waardoorbeleggerseenhogerecompensa-
tie eisen. Daarnaast vragen ze simpelweg
eenhogere rente, anders daalt de voor in-
flatie gecorrigeerde vergoeding.’
Met een schuldgraad van 85% van het

brutobinnenlandsproduct, ziet geen van
destrategendestatus vandeVSals veilige
schuilhaven inhetgedrangkomen. ‘In Ja-
pan ligt de schuldgraad op 250%’,merkt
Homanop. ‘Daarslaagtdeoverheiderdus
inomdieschuldentelkensgewoonteher-
financierenmetnieuweschulden.Boven-
dien hebben de VSmet de dollar nog al-
tijd de belangrijkstemunt ter wereld. In
het slechtste geval kunnen ze nog altijd
volop dollars drukken om iedereen terug
tebetalen.’

‘Oplopende renteverschillen zijn goede zaak’

Niet alleen
de lange
rente in de
Verenigde

Staten neemt toe,
dat geldt ook voor
de renteverschillen
tussen staats- en

bedrijfspapier, ver-
telt Amir Saleem.
Een goede zaak,
volgens de obli-
gatiebelegger bij
Achmea Investment
Management. ‘Het
getuigt van een

normalisering na
een periode waarin
centrale banken
met hun inkooppro-
gramma’s die ren-
tetarieven dichter
bij elkaar gebracht
hebben. Daardoor

zijn de zogeheten
spreads nu zo klein
dat beleggers in
bedrijfsobligaties
onvoldoende com-
pensatie krijgen
voor de risico’s die
ze nemen.’

‘Als je 20 jaar geleden
had gezegd dat de VS
tegen dat tarief kon
lenen, hadden ze je
voor gek verklaard’

Amerikaanse tienjaarsrente, in %
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