
lange. In het verleden was dit een voorbode 
van een recessie. Gezien de huidige fase van 
de cyclus zal dit voor de Fed echter een signaal 
zijn om vooral geleidelijkheid te betrachten 
met het verhogen van de beleidsrente.’

Moeten pensioenbeleggers nu wel of niet in 
Amerikaanse staatsobligaties stappen? Want 
hoe hoger de couponrente, hoe aantrekke-
lijker de obligatiebelegging. Wie vandaag 
10-jaars treasuries koopt, ontvangt een ren-
dement dat 50% hoger ligt dan een jaar ge-
leden. Bestaande obligatiebeleggingen dalen 
juist in waarde wanneer nieuw aanbod tel-
kens hogere couponrentes uitkeert.

IMPORTHEFFINGEN

De beslissing om treasuries in de portefeuil-
le te nemen hangt nauw samen met de ver-
wachte ontwikkeling van de rente. Daarbij 
zien veel analisten de huidige niveaus van 
de langetermijnrentes wel corresponderen 
met de macro-economische omstandighe-
den. Mocht die gedachtegang kloppen en 
de lange rente niet verder oplopen, dan zou 
het huidige renteniveau attractief zijn voor 
nieuwe beleggingen.

Maar nu de Fed zijn QE-programma heeft 
beëindigd en bovendien het Amerikaanse mi-
nisterie van Financiën steeds meer obligaties 
moet uitgeven om de oplopende staatsschuld 
te blijven financieren, mag worden aangeno-
men dat het aanbod groter zal worden dan de 
vraag. Met het afhaken van de Fed als grote 
afnemer van schatkistpapier is namelijk wel 
een koper van formaat verdwenen.

In de nasleep van de financiële crisis werd 
door het stelsel van Amerikaanse centra-
le banken een onnatuurlijke schaarste aan 
treasuries gecreëerd. Dat gaf neerwaartse 
druk op de rentevoeten en opwaartse op de 
staatsobligatiekoersen. Deutsche Bank signa-
leert dat, hoewel nog steeds bijna twee der-
de van de officiële wereldwijde reserves van 
activa in dollars is genomineerd, de buiten-
landse vraag naar Amerikaans schuldpapier 
tanende is. Nog ‘slechts’ 42% is in handen 
van buitenlandse investeerders; het laagste 
percentage sinds 2003. China is na de Fed de 
grootste houder van Amerikaanse staatsobli-
gaties, maar reduceert deze positie gestaag, 
waarschijnlijk mede ingegeven door presi-
dent Trumps importheffingen.

Het rendement op Amerikaanse staatsobliga-
ties met een looptijd van twee jaar is sinds 
juli 2016 bijna vervijfvoudigd. De rente op 
10-jaars ‘treasuries’ verdubbelde in diezelfde 
periode en beweegt nu rond het belangrijke 
weerstandsniveau van 3% – het hoogste punt 
sinds januari 2014. Schatkistpapier met een 
looptijd van dertig jaar rendeert sinds begin 
dit jaar ook beter, al is die rente met ‘slechts’ 
40 à 50 basispunten gestegen.

Macro-economische ontwikkelingen zijn de 
belangrijkste oorzaak voor de oplopende ren-
te, verklaart Hans van Zwol, portfolio mana-
ger global fixed income bij NN IP. ‘De Ame-
rikaanse economie groeit al een paar jaar 
stevig en de werkloosheid ligt op het laagste 
niveau sinds het begin van deze eeuw. Door 
de invloed hiervan op het prijspeil is de in-
flatie in de VS al fors opgelopen; van rond de 
0% in 2015 naar 2,4%. Mede als gevolg hier-
van zijn de vooruitzichten voor het monetair 
beleid duidelijk gewijzigd.’

De Fed heeft inmiddels al een aantal keer de 
rente verhoogd. Van Zwol voorziet dat de Ame-
rikaanse centrale bank dat beleid voorlopig zal 

voortzetten en zowel dit jaar als volgend jaar 
elk kwartaal de rente met 0,25% zal verhogen.

RECESSIE

Van Zwol ziet vooral druk op de kortere staats-
obligaties, met name door monetaire verkrap-
ping. ‘De opgelopen inflatieverwachtingen 
zorgen ook voor opwaartse druk op de lange-
re rente, maar gezien het gematigde karakter 
van deze inflatiedruk verwachten we niet dat 
dit zal leiden tot een snelle of grote stijging.’

Voor structureel hogere rentes zijn ook vol-
gens Amir Saleem, portfolio manager global 
fixed income van Achmea IM, hogere infla-
tieverwachtingen nodig. ‘Die zouden moeten 
komen vanuit de loongroei, terwijl deze nog 
steeds erg laag is voor de fase van de econo-
mische cyclus waarin de VS zich bevinden.’ 
Saleem constateert dat de Amerikaanse ren-
tecurve erg ‘plat’ is geworden: het verschil in 
rente tussen 2- en 10-jaars treasuries bedraagt 
momenteel minder dan een 0,5%. ‘Een verdere 
vervlakking zou kunnen leiden tot een inverse 
yieldcurve. Dan is de korte rente hoger dan de 

De tanende 
aantrekkingskracht 
van de treasury
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TEKST
HEIN PRAATS

De rente op Amerikaans schatkistpapier 
stijgt. Maar door het valutarisico valt er voor 
pensioenfondsen weinig aan te verdienen. En dan 
is er ook nog de onzekerheid over de economische 
stabiliteit van de VS onder Donald Trump.

BELEGGEN



neer op ruim 28%. Uitgesplitst naar regio zat 
8% van het totaal aan staatsobligaties in Ame-
rikaans overheidspapier.

Een woordvoerder van pensioenuitvoerder 
PGGM laat weten dat treasuries niet bij hun 
klanten in portefeuilles zitten, omdat de voor-
delen onvoldoende opwegen tegen de nadelen. 
Op de vraag hoe het dan zit met de ruim €1,25 
mrd aan treasuries die hun grootste klant 
PFZW in 2017 in portefeuille had, antwoordt 
de woordvoerder: ‘Kortlopende staatsobliga-
ties met een looptijd tot één jaar (‘T-Bills’, HP) 
worden wél gebruikt, als kasbelegging, omdat 
dit wordt gezien als de veiligste en meest liqui-
de vorm van beleggen in kas.’

RESERVEMUNT

Uit het laatste kwartaalbericht van ABP komt 
naar voren dat een kwart van de beleggingspor-
tefeuille bestaat uit staatsobligaties van ontwik-
kelde landen. US treasuries ter waarde van ruim 
€18 mrd stonden in ABP’s top-100 van grootste 
investeringen in 2017 op de tweede plaats.

YUAN

Ondanks de afnemende vraag van de Fed en 
de People’s Bank of China naar Amerikaanse 
staatsobligaties ziet Saleem nog genoeg ko-
pers. ‘We hebben recent weer recordinstroom 
in treasuryfondsen gezien, dus de vraag naar 
Amerikaanse obligaties blijft erg groot. Ver-
geet daarbij de grote groep niet-economische 
beleggers niet, zonder winstdoel dus.’ Naast 
centrale banken zijn dat partijen, zoals ban-
ken en verzekeraars, die door regelgeving en 
kapitaalvereisten een gedeelte van hun ba-
lans móeten beleggen in staatsobligaties, on-
geacht het rendement.

De groeiende macht van China begint ook 
aan de stoelpoten van de Amerikaanse dollar 
te zagen. Sinds mei dit jaar kunnen oliefutu-
res worden verhandeld in yuans in plaats van 
dollars op de Shanghai International Energy 
Exchange. Hiermee zullen China en Rusland, 
met president Poetin als enthousiaste ont-
vanger van yuans voor Chinese olieleverin-
gen, geleidelijk aan hun dollarafhankelijk-
heid afbouwen. Daarnaast liet ceo Matthew 
Chamberlain van de London Metal Exchange 
(LME) zich onlangs ontvallen dat het voorne-
men bestaat om yuangedenomineerde me-
taalproducten, waaronder goud en zilver, te 
introduceren. De eigenaar van de LME, Hong 
Kong Exchanges and Clearing (HKEX), intro-
duceerde in juli 2017 al goudfutures in yuans.

Op den duur zou minder vraag naar zowel 
Amerikaans schuldpapier als naar de ‘green-
back’ kunnen leiden tot lagere koersen van 
beide en daarmee beleggingen in US treasu-
ries voor niet-Amerikanen minder aantrekke-
lijk maken.

KASBELEGGING

Chamberlain ziet steeds meer Chinese be-
drijven en beleggers toetreden tot de LME en 
met de mogelijkheid om in yuans te hande-
len verdwijnt voor hen tevens het dollarri-
sico. Om valutarisico af te dekken, worden 
contracten afgesloten waarbij de munt die 
moet worden aangekocht, meteen op ter-
mijn wordt verkocht tegen een vooraf vast-
gestelde prijs, de termijnkoers. Die wordt 
(vooral) bepaald door het verschil in rente 
tussen de twee munten in kwestie; hoe ho-
ger dat verschil, hoe lager de termijnkoers 
van de hoogst rentende munt.

Deutsche Bank constateert dat de kosten 
voor het hedgen van dollarrisico door de 
stijgende Amerikaanse rente zo zeer zijn ge-
stegen voor buitenlandse investeerders, dat 
Amerikaans 10-jaars schatkistpapier niet 
langer een positief rendement geeft voor Eu-
ropese beleggers die hun dollarrisico volledig 
afdekken (zie grafiek). Datzelfde geldt voor 
Japanse beleggers. Dat geeft buitenlandse be-
leggers een argument om US treasuries links 
te laten liggen.

Door Pensioen Pro opgevraagde statistieken 
van de Nederlandsche Bank leren dat de 
waarde van staatsobligaties in beleggingspor-
tefeuilles van Nederlandse pensioenfondsen 
tussen eind 2009 en eind 2017 fors is geste-
gen. Daar lag het verruimend monetair beleid 
van centrale banken en de daarmee gepaard 
gaande lage rente aan ten grondslag. Ook het 
bezit van Amerikaans schuldpapier steeg in 
diezelfde periode aanzienlijk: van ruim €7,6 
mrd naar iets minder dan €30 mrd. Van het to-
tale Nederlandse pensioenvermogen van ruim 
€1300 mrd was eind 2017 iets minder dan €370 
mrd gealloceerd aan staatsobligaties. Dit komt 
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een recessie terecht te komen mij een waar-
schijnlijker scenario. Dan zal de rente weer 
verlaagd worden en zullen de koersen van 
treasuries weer oplopen.’

Uitvoeringsorganisatie APG, met ABP als 
grootste klant, belegt voor zijn pensioen-
fondsen dus wel een significant deel in Ame-
rikaanse staatsobligaties, aldus Sandor Ste-
verink, head of treasuries bij APG. Het gaat 
daarbij om verschillende looptijden, waaron-
der ook tien jaar.

STAARTRISICO

Steverink stelt dat de status van de Verenigde 
Staten als wereldmacht op dit moment ook 
niet wordt betwist. ‘Ondanks dat het aandeel 
van de dollar in de valutareserves van cen-
trale banken over de afgelopen twintig jaar 
is teruggelopen van 71% naar 65%, blijft de 
dollar met kop en schouders de nummer één 
reservemunt. De euro volgt met 18% op ge-
paste afstand als nummer twee.’

‘Gekoppeld aan hun enorme liquiditeit ver-
vullen US treasuries daarom ook een wezen-
lijk onderdeel als onderpand voor verschil-
lende derivatenhedges, waarvoor eigenlijk 
alleen staatsobligaties van landen met een 
grote solide economie en een goed financieel 
beleid worden gevraagd. Bovendien vinden 
wij het vanuit diversificatieoogpunt verstan-
dig om te spreiden en niet alle eieren in één 
mand te leggen.’

Dat de hedgingkosten zo hoog zijn opgelopen 
erkent Steverink, maar hij relativeert tegelij-
kertijd de constatering van Deutsche Bank 
dat treasuries daardoor een negatief rende-

ment hebben. ‘Voor een Europese belegger 
pakt het verschil in rendement tussen beleg-
gen in Amerikaanse obligaties, afgedekt voor 
dollarrisico, en Europees papier inderdaad 
negatief uit. Dat neemt niet weg dat met be-
leggen in Amerikaanse treasuries zonder va-
lutarisico in absolute zin nog altijd een kleine 
plus wordt gerealiseerd.’ 

Volgens Gijsbert de Lange, senior consultant 
bij Willis Towers Watson, zijn er maar weinig 
Nederlandse pensioenfondsen die in treasu-
ries beleggen. ‘Doordat ze aan de verplichtin-
genkant eurorenterisico moeten beheren, be-
leggen Nederlandse pensioenfondsen vooral 
in activa die ook in eurorente gedenomineerd 
zijn. De paar grotere partijen die wel Ameri-
kaanse staatsobligaties aanhouden, doen dat 
ter portefeuillediversificatie of om staartrisi-
co af te dekken. Want bij neerwaartse schok-
ken in de markten – zelfs als die vanuit de VS 
ontstaan, zoals in 2008 – worden treasuries 
nog altijd als veilige haven gezien.’

De Lange denkt dat Amerikaanse staats-
obligaties op korte termijn best onder druk 
kunnen blijven staan, maar waarschuwt 
voor ongenuanceerd extrapoleren. ‘Het feit 
dat de Amerikaanse rente dit jaar oploopt, 
betekent niet dat die rente verder door zal 
stijgen, vooral met het oog op de late fase 
in de Amerikaanse economische cyclus na 
jaren van goede groei. In combinatie met 
het feit dat de Fed door stijgende inflatiever-
wachtingen de rente voorlopig blijft verho-
gen, lijkt de kans om over twee à drie jaar in 

32

BELEGGEN

VOORDELEN

Hoge rente (goed voor nieuwe beleggingen)

Grote liquiditeit (vooral in kortlopend papier)

Veilige haven in tijden van crisis

Portefeuillediversificatie

NADELEN

Stijgende rente (ongunstig voor bestaande 

beleggingen)

Oplopende staatsschuld VS zorgt voor  

groter aanbod

Afnemende vraag naar treasuries zelf

Dollar verliest aan status

Hoge kosten afdekken dollarrisico

VOOR- EN NADELEN VAN 
US TREASURIES

MET AFDEKKING VALUTARISICO LEVEREN US TREASURIES NU NEGATIEF RENDEMENT OP VOOR 
EUROPESE INVESTEERDERS

10-jaars US treasuries vs 10-jaars Bunds, met afdekking valutarisico

US treasuries waren heel 
interessant voor Europese 
investeerders tijdens de periode 
van negatieve ECB-rente
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