
Komt de grote obligatie-
uitverkoop nog?

‘Die berichten over een 
uitverkoop op de 
obligatiemarkt zijn 
indianenverhalen. 

Ook wij rekenen voor 2018 op 
stijgende rentes, maar niet naar 
niveaus die het tapijt onder de 
markten vandaan trekken. De 
risicobereidheid van beleggers zal 
niet verdwijnen.

De groei heeft positief verrast 
en we denken zelfs dat die nog 
wel een tandje kan bijzetten, want 
er zijn mogelijkheden voor verde-
re productiviteitsstijgingen dank-
zij de toenemende bedrijfsinves-
teringen. Maar de inflatie zal op 
lange termijn laag blijven, want 
het is de drijvende kracht achter 

de rente. Voorbeelden zijn de di-
gitalisering die meer prijstranspa-
rantie en -concurrentie geeft, en 
ook die stijgende productiviteit 
is een inflatiedemper. Bovendien 
zullen de centrale banken hun 
stimulering uiterst behoedzaam 
terugschroeven, waardoor het 
 beleid lang ruim blijft.

We zien de rentes in de VS wel 
oplopen, maar niet zo ver dat de 
tienjaarsrente dit jaar boven de 
3% zal uitkomen. Ook Europa zal 
het been in de tweede helft van 
het jaar bijtrekken, met de Duit-
se rente richting 0,7%. Bedenk 
ook dat er heel veel gedwongen 
kopers van staatsobligaties blij-
ven: institutionele beleggers en 
centrale banken. Ook zijn beleg-
gingsfondsen naar risicovollere 
segmenten van de markt bewo-
gen, maar keren die terug als de 
rentes stijgen.’

De bekende obligatiebeleggers Bill Gross 
en Jeffrey Gundlach voorspelden 
anderhalve week geleden uitverkoop op de 
markten als de Amerikaanse rente door de 
2,63% zou gaan. Gisteren werd dat niveau 
geraakt. Komt de uitverkoop nog?
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‘Het niveau waarop de 
Amerikaanse rente 
nu staat, 2,6% à 2,7%, 
is cruciaal. Het is de 

trendlijn die al sinds de jaren 
tachtig intact is. Nu zitten we met 
z’n allen naar de inflatie te kijken, 
want als die doorkomt, begint de 
neergaande markt pas echt. Al-
leen: die inflatie komt maar niet 
van de grond. Het is zo erg dat er 
mensen zijn die inflatie hebben 
doodverklaard. Maar dat is onzin. 
Het is Doornroosje, ze slaapt.

Op dit moment zie je de in-
flatie een beetje doorkomen in 
grondstoffen, in producenten-
prijzen en in de arbeidsmarkt via 
de lonen. Maar er gaan ook een 

hoop babyboomers met pensi-
oen, dat drukt de looninflatie. Nu 
loopt de gerealiseerde inflatie wat 
op; alleen de inflatieverwachtin-
gen doen dat nog niet. Men ge-
looft gewoon niet dat die inflatie 
zal doorzetten, maar uiteindelijk 
zal het gebeuren.

De vraag is: gaat dan de hele 
boel onderuit, zoals vorige week 
werd voorspeld? Ik denk het niet. 
Als de rentes gaan oplopen, zal de 
reactie eerder zijn “hèhè, we ko-
men terug in de normale wereld”. 
Het noodverband van de centrale 
banken is niet meer nodig; be-
drijven krijgen hun “pricing po-
wer” terug. Dus bij een rente van 
2,7% zal er geen paniek zijn. Maar 
je weet hoe het gaat bij beleggers: 
al snel gaan de verwachtingen 
met ze aan de haal en zijn ze bang 
dat centrale banken achter de 
 feiten aan lopen.’
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‘Bill Gross heeft zijn 
verhaal al flink afge-
zwakt; hij heeft nu een 
rentetarget genoemd 

van 2,75%. Daar zijn we al bijna.
Als ik kijk naar de onderliggen-

de zaken die de rente beïnvloe-
den, dan verwacht ik dat de rente 
dit jaar niet structureel boven 
het huidige niveau uitkomt. De 
inflatieverwachting is wel iets op-
gelopen, maar staat nog altijd op 
een laag niveau. Terwijl er wel een 
echte stijging nodig is om de ren-
te structureel op te laten lopen. In 
de VS moet de inflatie uit hogere 
lonen komen. Dat voorspellen 
economen al jaren, de loongroei 
blijft te matig.

Dan is er ook nog de “term 
premium” (de vergoeding die 
beleggers krijgen voor het risico 
op verrassingen in de korte rente, 
red.). Die opslag is mede door het 
verruimingsbeleid van de centra-
le banken omlaag gebracht. Door 
regulering is er bovendien meer 
vraag naar obligaties. Zelfs als de 
renteverwachting oploopt, blijft 
de lage term premium de rente 
drukken. Omdat centrale banken 
hun balansen voorlopig nog blij-
ven uitbreiden, zie ik ook de term 
premium niet oplopen.

Een grote rentestijging zit er 
daarom niet in. De voornaamste 
risico’s — het einde van de eco-
nomische cyclus in de VS, of on-
zekerheid rond president Trump 
— zouden bovendien voor een 
vlucht naar veilige Amerikaanse 
obligaties zorgen, en daar daalt de 
rente van.’
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