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Maandbericht Juli 2019 
• Doorzettende afkoeling van de wereldeconomie 

• Eerste Amerikaanse renteverlaging in 10 jaar 

• Positief sentiment op de aandelenmarkten houdt aan 

 
Marktbeeld: 
De groei van de wereldeconomie koelt gestaag af. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagde de groeiverwachtingen voor zowel 2019 

als 2020. Naar verwachting groeit de wereldeconomie in 2019 nu met 3,2%. Daarmee ligt de economische groei van wereld op een gematigd 

tempo. De belangrijkste oorzaken voor de groeivertraging zijn volgens het IMF het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, de 

onzekerheid rondom de brexit en de oplopende spanningen in de wereld. De Amerikaanse economie blijft naar verhouding goed liggen. De 

eerste schatting van groei over het 2e kwartaal kwam uit op een geannualiseerde 2,1%. Daarmee groeit de Amerikaanse economie gestaag. 

Vooral de consumptie droeg positief bij aan de groei. In China en de eurozone staat de economie er slechter voor. China koerst af op een groei 

van ongeveer 6%, een voor Chinese begrippen laag niveau. In de eurozone viel de kwartaalgroei in het 2e kwartaal terug naar een magere 

0,2%. Vooral de Duitse en Italiaanse industrie heeft het zwaar. De industriële productie krimpt en het ondernemersvertrouwen is verder 

gedaald. Zo daalde de belangrijke Duitse IFO vertrouwensindex naar het laagste niveau sinds 2012. Een spoedig herstel van de industriële 

sector is dus niet te verwachten.  

 

De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft voor het eerst in ruim tien jaar de beleidsrente verlaagd. Het belangrijkste rentetarief werd met 25 

basispunten verlaagd naar een bandbreedte van 2,0% tot 2,25%. Een opvallende stap omdat de Amerikaanse economie er nog relatief goed 

bijligt. Fed-president Powell wijst echter op de toegenomen onzekerheden over de vooruitzichten. Vooral de handelsoorlog en de vertraging 

van de wereldeconomie baren de Fed zorgen. De Europese Centrale Bank (ECB) hield in juli de beleidsrente constant. Wel hintte ECB-president 

Draghi op een spoedige verlaging van de depositorente. Ook alle andere opties liggen op tafel, daaronder het opnieuw opstarten van het 

opkoopprogramma voor obligaties. De ECB is vooral bezorgd over de hardnekkig lage inflatie. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe 

premier. Boris Johnson volgde Theresa May op. Hij staat voor de moeilijke taak de brexit in goede banen te leiden. Hij wil het brexit-akkoord 

met de EU openbreken. Voor de EU is dat echter onbespreekbaar. De kans op een harde brexit is hierdoor toegenomen.  

 

Op de financiële markten miste de boodschap dat de beleidsrentes verlaagd gaan worden hun uitwerking niet. De aandelenmarkten zette de 

opgaande lijn van juni door. Het rendement in euro van de MSCI Wereld Alle Landen over de eerste zeven maanden van het jaar liep hierdoor 

op naar bijna 20%. Vooral in de ontwikkelde landen stegen de koersen. Tegenvallende groeicijfers en aanhoudende zorgen over het 

handelsconflict drukten het sentiment in de opkomende landen. Rusland, Zwitserland en de Verenigde Staten laten tot en met juli de hoogste 

rendementen noteren. De neerwaartse trend in de kapitaalmarktrentes zette door. De Duitse 10-jaarsrente bereikte een nieuw historisch 

dieptepunt van -0,4%. Hiervoor zijn een drietal oorzaken aan te wijzen: de verwachting dat de ECB de beleidsrente spoedig gaat verlagen, de 

terugval in de Duitse en Europese groei en de hardnekkig lage inflatie. Het totaalrendement op Duitse staatsobligaties steeg daardoor naar 

ruim 5%. Andere obligatiemarkten doen het nog beter. Zo daalde in juli de risico-opslag op Italiaanse staatsobligaties. Dat resulteerde in een 

hoog rendement. Ook andere risicovollere obligatiecategorieën blijven het dit jaar goed doen. Het totaalrendement op risicovolle 

bedrijfsobligaties (high yield) en obligaties van opkomende landen steeg tot boven de 10%. Op de valutamarkten daalde de euro in waarde ten 

opzichte van de Amerikaanse dollar en de Japanse yen. De euro staat weer onder druk sinds de ECB hint op een spoedige verlaging van de 

beleidsrente. 

 

Rendementsontwikkelingen: 

 


