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Brexit, Trumpflation, en de markt wil het graag geloven

Bron: Achmea IM, Bloomberg
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Met nog een hoop onzekerheden voor de boeg

2017

Jan
UK Supreme
Court uitspraak 
over art. 50.

Jan

Italië Constitutionele 
hof uitspraak (24 
jan)

Frankrijk, linkse 
voorverkiezingen 
(20-27 jan)

EU-Rusland 
herziening sancties 
(31 jan)

Maart

Nederland 
Verkiezingen (15 
maart)

Article 50  UK gaat 
af (eind maart?)

Apr – May

Franse 
presidentsverkiezing
en (23 april, 7 mei)

Iraanse presidentiele
verkiezingen (19 
may)

Juni

Franse
parlementaire 
verkiezingen 
(11-18 jun)

Juli

Indiase 
presidentiele 
verkiezingen 
(25 juli ?)

Thailand
verkiezingen 
(TBC)

Aug-oct

Spanje, 
mogelijk 
referendum 
Catalonië (sep)

Duitsland 
Verkiezingen 
(aug 27 – okt 
22 TBC)

2H 2017

19e Chinese 
congres van de 
communistische 
partij

2018

Maart

Russische 
presidentiele
verkiezingen

Apr-mei

Italië verkiezingen 
(vóór 23 mei)

voorjaar

Hongaarse 
verkiezingen

July

Mexicaanse
verkiezingen

sep

Zweedse 
verkiezingen (9 
sep)

oktober

Brazilië, eerste 
ronde (7 okt)

Nov

US mid-term 
verkiezingen
(6 nov)

Dec

Japan, verkiezingen 
(vóór 14 dec)

• Vervroegde Italiaanse verkiezingen mogelijk in H1 2017
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‘Van austerity naar stimulus’ was in Europa al gaande, nu in versnelling?

2013-2016 2016-2019

verandering in 
begrotingstekort incl. 

rentelasten (pp )

verandering in 
rentelasten (pp)

verandering in fiscale 
tekort incl. 

rentelasten (pp )

verandering in 
rentelasten (pp)

Frankrijk -1.50 -0.50 -0.30 -0.50

Duitsland -1.00 -0.60 0.60 -0.70

Italië -0.60 -1.00 0.00 -0.50

Japan -3.10 -0.60 -0.70 -0.60

Nederland -1.80 -0.10 -0.90 -0.20

Spanje -0.90 0.20 -0.40 -0.40

Verenigd Koninkrijk -2.00 -0.80 -2.10 0.30

Verenigde Staten -3.10 -0.30 0.10 0.10

Eurozone -1.60 -0.50 0.00 -0.50

Tabel: verandering in cyclisch aangepaste begrotingstekorten van centrale overheden (negatief 
getal is verkleining van het tekort) en rentelasten (negatief getal is verlaging van de rentelasten) 
Bron: Achmea IM, IMF
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Inflatie geldt daarbij als heilige graal
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Bron: Achmea IM, BIS
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In Europa weinig druk vanuit ‘core’ en voedsel, stijging in energie was te 
verwachten 

Grafiek: Eurozone Inflatie, % verandering yoy
Bron: Achmea IM, Bloomberg
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Lage inflatie is er natuurlijk ook niet zomaar

Bron: Achmea IM, Bureau of Labor Statistics, Bloomberg
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Bron: Achmea IM, ECB, Bloomberg
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Niet alle inflatie is de juiste

-1,50%

-0,50%

0,50%

1,50%

-1,00%

0,50%

2,00%

3,50%

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

EMU reële lonen (rechter as) EMU nominale lonen EMU inflatie

Bron: Achmea IM, ECB, Bloomberg
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Tarieven: het Japanse voorbeeld is teleurstellend 

Bron: Achmea IM, Bloomberg

Grafieken: Japan, selecteerde series, seizoensgecorrigeerd

BTW verhoging

‘3 pijlen’ beleid
‘3 pijlen’ beleid

BTW verhoging
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De markten in Europa lijken te enthousiast 

Bron: Achmea IM, Bloomberg
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Disclaimer

Achmea Investment Management B.V. (“Achmea IM”) heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De informatie is alleen bestemd voor 
gekwalificeerde beleggers en/of professionele beleggers zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen beleggingsaanbeveling of 
beleggingsadvies, (iii) geen juridisch, fiscaal of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)beslissing uitsluitend te baseren op de informatie in dit 
document. Raadpleeg in voorkomende gevallen een juridisch, fiscaal of andere adviseur. Achmea IM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zo’n 
(beleggings)beslissing. 

De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. Achmea IM 
garandeert niet de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie. De informatie in dit document 
is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontlenen. Alle informatie is een momentopname, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het verstrekken 
van dit document na de oorspronkelijke publicatiedatum is geen garantie dat de hierin opgenomen informatie op die latere datum nog juist en volledig is. Achmea 
IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te wijzigen. Het noemen van rendementen op beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg 
en toelichting. Achmea IM spreekt daarmee geen verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. De waarde van uw belegging kan 
fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of 
openbaren zonder schriftelijke toestemming van Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord- en 
beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er 
worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot deze informatie.   

Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals 
bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten 
onder nummer 15001209.


