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De economische groei zet wereldwijd door 
Ondanks gemengde economische cijfers laat het derde kwartaal een beeld van doorzettende economische groei zien. Vooral in de Verenigde 

Staten blijven de cijfers goed, maar ook in de rest van de wereld zet de groei door. Daarmee is het economisch beeld nauwelijks veranderd ten 

opzichte van het tweede kwartaal. In de Verenigde Staten krijgt de groei een positieve impuls van de belastingverlagingen. De lagere lasten 

stuwen de koopkracht, de bedrijfswinsten en het vertrouwen van de consument en de producent omhoog. Mede hierdoor bedroeg in het 

tweede kwartaal de naar jaarbasis omgerekende groei 4,2%. Dat is een forse verbetering ten opzichte van de 2,2% uit het eerste kwartaal. De 

economische groei ten opzichte van een jaar geleden steeg hierdoor van 2,6% naar 2,9%. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen steeg 

gedurende het kwartaal naar het hoogste niveau in 18 jaar. Ook het vertrouwen van zowel het groot- als kleinbedrijf ligt nog steeds op 

historisch hoge niveaus. De handelsconflicten hebben dus nog geen merkbare invloed op het vertrouwen. In Europa is het beeld wat minder 

sterk, maar nog steeds goed. De verschillende vertrouwensindicatoren van zowel de consument als de producent zijn wat afgekomen. De 

economie van de eurozone groeit nog steeds robuust maar het momentum neemt af. De kwartaalgroei over zowel het eerste als het tweede 

kwartaal bedroeg 0,4%. De jaar-op-jaar groei van de eurozone economie daalde echter van 2,4% in het eerste kwartaal naar 2,1% in het 

tweede kwartaal. Leidende indicatoren duiden op een iets lagere groei in het derde kwartaal.  

 

De Fed verhoogt de beleidsrente, de ECB handhaaft haar beleid 
De belangrijkste centrale banken van de wereld verrasten niet in het derde kwartaal. Zoals verwacht hield de Europese Centrale Bank (ECB) 

vast aan haar beleid. ECB-president Draghi ziet een krachtige opleving van de eurozone-economie in combinatie met een gematigde inflatie. 

De inflatie in de eurozone liep op tot 2,1%. Daarmee ligt de inflatie iets boven de doelstelling van 2%. De kerninflatie, de inflatie zonder de 

volatiele voedsel- en energieprijzen, bleef echter liggen op 0,9%. Daarom is er voor de ECB geen reden om het opkoopprogramma voor 

obligaties versneld af te bouwen. Ook zal de ECB de rente zeker niet voor medio 2019 verhogen. De Amerikaanse centrale bank (Fed) 

verhoogde zoals verwacht in september de beleidsrente van 2,0% naar 2,25%. Daarmee ligt de beleidsnormalisatie van de Fed op schema. De 

Amerikaanse inflatie viel in de loop van het derde kwartaal wat terug van 2,9% naar 2,7%. De kerninflatie ligt met 2,2% in de buurt van de 

doelstelling. Tot slot verhoogde de Bank of England (BoE) in augustus de beleidsrente van 0,5% naar 0,75%. De reden voor de renteverhoging 

zijn vooral de zorgen over de inflatie. Zo is de Britse inflatie in de detailhandel opgelopen tot 3,5%. 

 

Politieke ontwikkelingen domineren het nieuws 
Het nieuws en het sentiment op de financiële markten werd in het derde kwartaal gedomineerd door politieke ontwikkelingen. De reeks van 

handelsconflicten tussen de Verenigde Staten en haar belangrijkste handelspartners hielden de gemoederen wereldwijd bezig. De 

Amerikaanse president Trump dreef vooral het handelsconflict met China op de spits. Ondanks toenemende druk uit binnen- en buitenland, 

kwam hij met een nieuwe reeks aan importtarieven op Chinese goederen. Voor $200 miljard aan Chinese importen gaat een importtarief van 

10% gelden. China reageerde vrijwel direct met tegenmaatregelen. China blies ook de onderhandelingen over een oplossing voor het conflict 

af. Daarmee escaleert dit conflict steeds verder. Doordat de importtarieven in omvang en reikwijdte beperkt zijn, is de economische impact 

van het handelsconflict nog niet zo groot. Een verdere escalatie van dit conflict is wel een groot risico voor de wereldeconomie. Het goede 

nieuws is dat de Verenigde Staten, Mexico en Canada wel overeenstemming bereikten over een nieuw handelsverdrag. Dit moet het oude 

Nafta-verdrag uit 1994 vervangen. Europa kampt met twee hoofdpijndossiers: de brexit en Italië. De brexit-onderhandelingen verlopen zeer 

moeizaam en de kans op een harde brexit neemt toe. Zeker nadat de EU het brexit-voorstel van de Britse premier May zonder pardon van de 

tafel veegde. De toch al wankele positie van de Britse premier is daardoor nog verder onder druk komen te staan. In Italië zoekt de nieuwe 

populistische regering de confrontatie met de EU over de begroting. In weerwil van eerdere afspraken is Italië van plan het overheidstekort te 

laten oplopen. Dit stuit op verzet van de EU en de ECB die er op hamert dat Italië zich aan de begrotingsafspraken houdt. Anders loopt de 

Italiaanse staatsschuld nog verder op en dreigt deze onbeheersbaar te worden. Dit wakkert de angst aan voor het opleven van de eurocrisis 

waardoor de volatiliteit van Italiaanse beleggingen sterk toenam.  

  

 
 
  



 

Belangrijke informatie:  
Achmea Investment Management  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. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit 
document is met de zo grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en is gebaseerd op 2 oktober 2018 bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document en de daarin opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw 
belegging(en). Bronnen: Bloomberg, Achmea IM.  

 

Vooruitblik 

 Economische vooruitzichten gekenmerkt door toenemende onzekerheden  

 De Fed zet de normalisatie van de beleidsrente door, de ECB beëindigt het opkoopprogramma 

 Met het handelsconflict, de brexit en de Italiaanse begrotingstekorten zijn de politieke risico’s groot 

(tussenlijn) 

 

Economische vooruitzichten gekenmerkt door toenemende onzekerheden 
De wereldeconomie groeit al enige tijd robuust. De beste groeiperiode lijkt echter achter ons te liggen. De vooruitzichten worden minder 

goed, terwijl de onzekerheden toenemen. De Verenigde Staten gaan door één van de langste periodes van economische groei uit hun 

geschiedenis. De werkloosheid is hierdoor gedaald naar historische lage niveaus. Het vertrouwen is nog steeds hoog wat er op duidt dat de 

groei voorlopig nog aanhoudt. Hier staat tegenover dat de positieve impuls van de belastingverlagingen uit de cijfers gaat lopen. Ook de 

geleidelijke verkrapping van het monetaire beleid kan een rem zijn op de economische groei. In de eurozone is het groeimomentum van de 

economie al vertraagd. De vertraging lijkt vooral cyclisch van aard, een terugval naar een recessie wordt voorlopig niet verwacht. Daarvoor zijn 

de fundamenten onder de groei te goed. Zo is het vertrouwen gestabiliseerd op een hoog niveau, daalt de werkloosheid gestaag en stijgt de 

koopkracht van de consument. Door de gematigde inflatie hoeft de ECB het monetaire beleid niet snel te verkrappen.  

 

De Fed zet de normalisatie van de beleidsrente door, de ECB beëindigt het opkoopprogramma 
Zowel de Fed als de ECB gaan door op de ingeslagen weg en zullen de monetaire stimulansen verder afbouwen. Het monetaire beleid wordt de 

komende maanden dus verder genormaliseerd. De Fed verhoogt de beleidsrente hoogstwaarschijnlijk in december opnieuw met 25 

basispunten. Zelf verwachten ze dat hier in 2019 nog een drietal renteverhogingen bijkomen. Daardoor zou de Amerikaanse beleidsrente eind 

2019 boven de 3% komen te liggen. Ook het beleid om de balans van de centrale bank verder af te bouwen, wordt voorlopig nog doorgezet. 

Volgens Fed-president Powell blijft het monetaire beleid sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Zolang de economische groei 

robuust blijft en de inflatie gematigd, houden ze vast aan het uitgestippelde beleid. Bij een grote verandering in de economische en inflatie 

prognoses wordt het beleid echter aangepast. In de eurozone staat de ECB op het punt om na drie jaar het opkoopprogramma voor obligaties 

te beëindigen. Het maandelijks bedrag waarvoor obligaties worden opgekocht, gaat van €30 miljard naar €15 miljard. Eind december 2018 

heeft de ECB de intentie het opkoopprogramma helemaal stop te zetten. De ECB heeft dan voor naar schatting € 2.400 miljard aan obligaties 

opgekocht. De beleidsrente in de eurozone wordt voorlopig nog niet verhoogd. ECB-president Draghi geeft aan dat de beleidsrente in ieder 

geval tot medio 2019 op het huidige lage niveau blijft liggen. Ook bij de ECB blijft het monetaire beleid sterk afhankelijk van het economisch 

nieuws en de inflatieontwikkeling. Daarnaast blijkt uit de recente ontwikkelingen in Italië dat de muntunie nog steeds kwetsbaar is voor een 

opleving van de eurocrisis.  
 

Met het handelsconflict, de brexit en de Italiaanse begrotingstekorten zijn de politieke risico’s groot 
Politieke ontwikkelingen blijven de belangrijkste bron van risico voor zowel de economische ontwikkelingen als de ontwikkelingen op de 

financiële markten. Momenteel zien we drie belangrijke risicoscenario’s. Dat zijn achtereenvolgens het handelsconflict tussen de Verenigde 

Staten en China, de Italiaanse politiek de brexit. Het hoogoplopende handelsconflict kan grote gevolgen hebben voor de wereldeconomie. Een 

complete handelsoorlog, met niet alleen importtarieven maar ook andere handelsbeperkingen, zal de wereldhandel ernstig schade 

toebrengen. Ook de productieketens van bedrijven zullen hierdoor geraakt worden. Dat resulteert in een grote negatieve schok voor de 

wereldeconomie. Niet voor niets zien instanties als de Fed, het IMF en de OECD dit als het grootste risicoscenario voor hun relatief goede 

economische verwachtingen. Hoewel dit scenario nog steeds een staartrisico is, is het niet ondenkbaar. Zowel de Amerikaanse president 

Trump als de Chinese president Xi zijn bang voor gezichtsverlies en graven zich in. Dit maakt het moeilijk om echte onderhandelingen op te 

starten. Daarnaast draait het conflict om meer dan oneerlijke handelspraktijken. Het is ook een strategische confrontatie tussen de zittende 

wereldmacht, de Verenigde Staten, en de opkomende wereldmacht, China. De ontwikkelingen in Italië laten zien dat de Europese muntunie 

nog steeds kwetsbaar is. De Italiaanse regering ligt op ramkoers met de EU over haar begrotingsplannen. De Italiaanse rente en de risico-

opslag versus de Duitse staatsobligaties is hierdoor sterk gestegen. Italië is de derde economie van de EU en heeft veruit de grootste 

staatsschuld, dat maakt het land too big to fail. Wanneer de EU en ECB echter buigen voor de Italianen verliezen ze hun geloofwaardigheid. 

Hierdoor dreigt een partij blufpoker tussen enerzijds de EU en ECB en anderzijds de Italiaanse regering. Tot slot is de brexit vooral een 

risicoscenario voor het Verenigd Koninkrijk en, in mindere mate, de EU. De onderhandelingen verlopen moeizaam en de brexit datum van 29 

maart 2019 nadert snel. Als er niet snel vooruitgang wordt geboekt, is een harde breuk tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU onvermijdelijk. 

Alle ogen zullen dan ook gericht zijn op een geplande brexit-top in november 2018. Een goed resultaat is echter verre van zeker. De Britse 

premier May ligt intern zwaar onder vuur van zowel voor- als tegenstanders van een brexit. Het is daardoor niet zeker dat May in november 

nog premier is. 

 


