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Maandbericht September / Oktober 2018 
 De economische ontwikkelingen blijven overwegend positief, wel nemen de risico’s toe 

 Escalatie handelsconflict Verenigde Staten en China, brexit dreigt uit te lopen op harde breuk 

 Beleggingen uit de opkomende landen laten een herstel zien 

 
Marktbeeld: 
De wereldeconomie ontwikkelt zich positief. Het groeimomentum neemt weliswaar af, maar de economische cijfers blijven duiden op 

doorzettende groei. Het vertrouwen van zowel de consument als het bedrijfsleven ligt wereldwijd nog steeds op hoge niveaus. Vooral de 

Amerikaanse economie blijft opvallend goed liggen. Het vertrouwen van de Amerikaanse consument steeg in september naar het hoogste 

niveau in 18 jaar. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de goede ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid is historisch laag en 

de loongroei trekt aan. Desondanks zakte de Amerikaanse inflatie in september wat terug van 2,9% naar 2,7%. De hoge economische groei en 

gematigde inflatie waren voor de Amerikaanse centrale bank (Fed) reden om het monetair beleid verder te verkrappen. Zoals verwacht werd 

de beleidsrente met 25 basispunten verhoogd naar 2,25%. In de eurozone was sprake van stabilisatie van de cijfers. Dit is zowel zichtbaar bij 

het consumenten- als productenvertrouwen. De verschillen tussen de EU-landen zijn echter groot. Zo had Frankrijk te kampen met een aantal 

tegenvallende cijfers. In de Chinese economische cijfers is nog weinig te zien van het hoogoplopende handelsconflict met de Verenigde Staten. 

De groei van zowel de industriële productie als de detailhandelsverkopen lieten een verbetering zien. 

 

De risico’s voor de economische groei nemen echter wel toe. De belangrijkste risico’s zijn politiek van aard. Een aantal van deze politieke 

risico’s speelden in september weer op. Zo bleven de handelsconflicten de gemoederen bezighouden. Door het instellen van importtarieven 

op $200 miljard aan Chinese goederen, voerde de Amerikaanse president Trump de druk op China op. China sloeg vrijwel direct terug met 

eigen importheffingen. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China escaleert daardoor steeds verder. Onderhandelingen over het 

oplossen van dit conflict komen door de verzuurde verhoudingen niet van de grond. Hier staat tegenover dat de Verenigde Staten met Mexico 

en Canada wel een nieuw handelsakkoord heeft bereikt. Dit moet het oude Nafta-akkoord gaan vervangen. In Europa verlopen de brexit-

onderhandelingen zeer stroef. De EU veegde het brexit-voorstel van de Britse premier May zonder pardon van de tafel. De tijd dringt en de 

kans op een zogenaamde harde brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk zonder een nieuw handelsakkoord uit de EU valt, wordt steeds groter. 

Naast de brexit begint ook Italië een hoofdpijndossier te worden voor de EU. De gehele maand was er onduidelijkheid over de 

begrotingsplannen van de Italiaanse regering. De Italiaanse overheidsfinanciën staan er zwak voor, de staatsschuld bedraagt inmiddels meer 

dan 130% van de omvang van de economie. De EU had met de vorige Italiaanse regering afspraken gemaakt om de overheidstekorten terug te 

dringen. De nieuwe regering weigert zich aan deze afspraken te houden. Door de combinatie van lastenverlagingen en het verhogen van de 

overheidsuitgaven willen ze het begrotingstekort laten oplopen tot 2,4% van het bbp. Dit zorgde voor veel beweeglijkheid van Italiaanse 

beleggingen. In de opkomende landen zijn de problemen voor Turkije nog niet voorbij. Door een aanhoudende kapitaalvlucht bleef de Turkse 

valuta onder druk staan. Uiteindelijk verhoogde de Turkse centrale bank de beleidsrente met meer dan 5%. Dit moet de inflatie beteugelen en 

de kapitaalvlucht stoppen. 

 

Ondanks alle politieke onrust, was de volatiliteit op de financiële markten beperkt. De aandelenmarkten deden het relatief goed. In september 

deed vooral de Japanse aandelenmarkt het erg goed. De Amerikaanse aandelenmarkt bleef goed liggen. Daardoor blijft dit de best renderende 

ontwikkelde aandelenmarkt over de eerste 9 maanden van het jaar. Chinese aandelen doen het dit jaar slecht. Zowel de aandelen- als 

obligatiemarkten uit de opkomende landen lieten in september een herstel zien. Desondanks blijven obligaties uit de opkomende landen 

(EMD) de slechtst renderende categorie van dit jaar. Door alle politieke onrust hebben ook Italiaanse staatsobligaties een slecht jaar. 
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