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Het lijkt steeds waarschijnlijker dat we afstevenen op een
wereldwijde recessie.
Door de aanhoudende inflatie in de dienstensector zal er niet
snel een einde komen aan de prijsstijgingen.
Ondanks de economische vertraging zijn de Amerikaanse
en Europese centrale banken vastberaden de monetaire
verkrapping voort te zetten.

Financiële markten
9

De daling van de beurskoersen sinds het begin van het jaar
mag niet worden beschouwd als een koopkans.
De winstverwachtingen lijken te hoog in het licht van de
verwachte economische vertraging.
Daarentegen achten we het risico op een sterke bijkomende
stijging van de obligatierente beperkt.

Bezoek ook onze website
www.bli.lu
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Raming van de OESO voor de jaren 2022 en 2023

De economische vertraging, die begin dit jaar werd ingezet na
de bliksemsnelle groei in 2021, tekent zich steeds duidelijker
af. De stopzetting van de monetaire en begrotingssteun die
begin 2020 werd ingevoerd naar aanleiding van de pandemie
en de exploderende energieprijzen door de Russische inval in
Oekraïne temperen de koopkracht van de gezinnen, wat nefast
is voor de wereldwijde vraag. Met name in de bouw- en de
vastgoedsector, twee essentiële sectoren, beginnen daarnaast
ook de eerste negatieve effecten door te sijpelen van de
renteverhogingen door de centrale banken, die gewoonlijk
na twaalf à achttien maanden hun weerslag hebben op de
economie. Ten slotte gaat de wereldwijde groei ook gebukt onder
de zwakke resultaten van de Chinese economie, die in het licht
van de nultolerantie voor nieuwe coronabesmettingen en de
aanhoudende zwakte in de vastgoedsector hoogstwaarschijnlijk
haar officiële groeidoelstellingen voor dit jaar niet zal halen. Tot
op heden heeft de veerkracht van de arbeidsmarkt verhinderd
dat we afgleden naar een recessie. In het verleden bleek evenwel
dat de combinatie van ingrijpende monetaire verkrapping door
centrale banken en sterk stijgende energiekosten allesbehalve
bevorderend is voor een zachte landing van de wereldeconomie.

Bron: Evercore ISI, OESO
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Hoewel de Verenigde Staten nog steeds gelden als motor van de
wereldeconomie, zijn ook daar ondertussen tekenen van zwakte te
bespeuren. Zo is het reële Amerikaanse bbp zowel in het eerste
als in het tweede kwartaal gedaald, wat beantwoordt aan de meest
gehanteerde definitie van een recessie: twee opeenvolgende kwartalen
waarin de economie krimpt. Het National Bureau of Economic Research
(NBER), de instelling die officieel bepaalt wanneer de Verenigde Staten
in een recessie zitten, zal het eerste semester van 2022 evenwel
vermoedelijk niet klasseren als een recessie vanwege de oorzaak
van de economische zwakte. Het teruglopende bbp is namelijk te
wijten aan de combinatie van geringe bedrijfsinvesteringen, beperkte
aankopen van gezinswoningen en matige overheidsuitgaven, terwijl
de gezinsbestedingen onder meer dankzij de volledige tewerkstelling
nog steeds licht toenemen. Ook die cijfers moeten we evenwel met
een flinke korrel zout nemen. De stijging van de detailhandelsomzet
is vooral te danken aan de prijsstijgingen, terwijl de reële
verkoopcijfers in dalende lijn gaan. Tegelijkertijd zien we sinds de
zomermaanden, toen we euforisch waren over de opheffing van de
lockdownmaatregelen, een daling van de omzet in de dienstensector.
Het is dus best mogelijk dat ook de binnenlandse consumptie nu tegen
een terugval aankijkt, wat een recessie onvermijdelijk zou maken.
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Analyse van de financiële markten

De Amerikaanse ondernemingen waren bij de voornaamste
begunstigden van de enorme overheidssteun in 2021, waardoor
hun omzet aanzienlijk is toegenomen in de periode na de
pandemie. Zo zijn hun winstmarges behoorlijk gegroeid, hoewel
die ook voor de uitbraak van de pandemie in februari 2020 al
een stuk boven hun langetermijngemiddelde lagen. Nu de situatie
weer normaliseert, krijgen de ondernemingen te kampen met
hevige tegenwind. De verkoopcijfers komen onder druk te staan
door de stopzetting van de steunmaatregelen en door de krimp
van de consumentenbestedingen, terwijl de uitgaven stijgen door
de toenemende energieprijzen en arbeidskosten. De evolutie
van de winstcijfers wordt bovendien beïnvloed door de stijgende
rente en door de sterke dollar, die inhakt op de waarde van de
winst die wordt geboekt buiten de Verenigde Staten. Het is niet
meer dan logisch dat de druk op de ondernemingsresultaten
zal leiden tot een afname van de investeringen, wat dan weer
nefast is voor het groeipotentieel van de Amerikaanse economie.
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De samengestelde index van de voorlopende indicatoren
van de Conference Board staat te boek als een van de
betrouwbaarste economische maatstaven ter beoordeling
van de Amerikaanse groeivooruitzichten. De index omvat tien
voorlopende indicatoren die betrekking hebben op verschillende
economische segmenten, zoals de arbeidsmarkt, de verwerkende
industrie, de bouw, de consumentenbestedingen, de financiële
markten en het monetaire beleid. Op dit moment verliezen
alle onderdelen van de index terrein, uitgezonderd die met
betrekking tot de arbeidsmarkt, maar die vertonen vaak afwijkend
gedrag en zijn zelden representatief voor de toekomstige
economische ontwikkeling. In het verleden kondigde een
daling van de samengestelde index met 1% ten opzichte van
het voorgaande jaar steeds een recessie aan, uitgezonderd
een enkele keer in de tweede helft van de jaren zestig.
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De Europese economische situatie lijkt nog onzekerder
dan de Amerikaanse door de grotere blootstelling aan de
lopende crisissen en conflicten. De oorlog in Europa zonder
vooruitzicht op een diplomatieke oplossing en het gebrek
aan betaalbare alternatieven voor Russisch gas hebben de
gas- en elektriciteitsprijzen explosief doen stijgen, waardoor
de overheden, met de winter voor de deur, de gezinnen te
hulp moeten schieten. Amper twee jaar na corona gaan de
nationale budgetten dan ook wederom in het rood door nieuwe
overheidssteunprogramma’s, terwijl verscheidene eurolanden
al gebukt gaan onder onhoudbare schuldenlasten. Het hoeft
dan ook niet te verbazen dat de Europese partners Duitsland
een gebrek aan solidariteit verweten toen de grootste Europese
economische speler een steunprogramma van 200 miljard
euro aankondigde, met een groter risico op verbrokkeling in
de eurozone tot gevolg. Hoewel de Europese economische
cijfers ondanks de onzekerheid voorlopig verbazingwekkend
goed blijven, wordt het geen eenvoudige taak voor de
overheden om een grote economische of financiële crisis
te vermijden in een klimaat van wereldwijde recessie.
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Inflatie exclusief verse voeding

De Japanse economie blijft groeien aan een matig tempo, in lijn met
de verwachtingen, zonder meldenswaardige tekenen van vertraging te
vertonen, ondanks de afname van de externe vraag, die zo bepalend
is voor de groei van het land. In het tweede kwartaal nam het Japanse
bbp met 2,2% toe in vergelijking met vorig jaar, een lichte groei ten
opzichte van het laatste kwartaal van 2019, net voor de pandemie. Tot
op heden is de Japanse centrale bank een van de weinige die haar
heel expansieve monetaire beleid niet heeft aangepast in het licht
van de stijgende inflatie. Enerzijds blijven de Japanse prijsstijgingen
beperkt in vergelijking met die in de westerse landen, aangezien ze
volledig te wijten zijn aan de prijs van de energie- en voedselprijzen.
Anderzijds kenmerkt de algemene inflatie (zonder verse voeding)
van 2,8% in augustus het hoogste peil in de voorbije dertig jaar, wat
weegt op de koopkracht van de gezinnen, die amper loonsverhogingen
genieten. Hoewel de strategie vermoedelijk niet zal wijzigen tot de
ambtstermijn van Haruhiko Kuroda, de huidige voorzitter van de
centrale bank, in april 2023 afloopt, ervaart de voornaamste Japanse
monetaire instelling steeds meer druk om de controle over de
rentecurve los te laten en de langetermijnrente weer te laten stijgen,
zodat de yen weer aan waarde kan winnen ten opzichte van de dollar.
Die wisselkoers staat momenteel op het laagste peil sinds 1990.

Bron: Jefferies, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie

R E Ë L E G R O E I VA N H E T C H I N E S E B B P

Ondanks diverse overheidssteunmaatregelen blijft de Chinese
economische groei beperkt. Dat is met name te wijten aan
het onzekere klimaat door de nultolerantie voor nieuwe
coronabesmettingen en het gebrek aan verbetering op de
vastgoedmarkt, twee factoren die elkaar wederzijds beïnvloeden
en versterken. Het dalende vertrouwen bij de gezinnen zorgt
voor minder vastgoedtransacties en lagere woningprijzen,
wat dan weer leidt tot minder nieuwe werven, in de eerste
acht maanden van het jaar wel 37% minder dan in het jaar
ervoor. Uit een analyse van het IMF blijkt dat wel 45% van de
vastgoedpromotoren mogelijk niet in staat is zijn kredieten
af te betalen en dat 20% van hen als insolvent zou worden
bestempeld als de waarde van zijn voorraden zou worden
berekend tegen de huidige marktprijzen. Hoewel de zwakte
van de vastgoedsector gedeeltelijk wordt gecompenseerd
door de nieuwe overheidsinvesteringen in infrastructuur,
stellen analisten de groeiverwachting voor het Chinese bbp
regelmatig neerwaarts bij. Momenteel ligt die verwachting
op een reële groei van amper iets meer dan 3%.
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Raming van de Chinese bbp-groei in 2022 volgens experts

Bron: Jefferies, Bloomberg
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Inflatie van goederen (exclusief energie en voeding)

Bron: Jefferies, US Bureau of Labor Statistics

5

In de VS lijkt de inflatie eindelijk een keerpunt te hebben
bereikt. Na de piek van 9,1% in juni is de algemene inflatie
in de loop van het derde kwartaal geleidelijk afgenomen en
in september op 8,2% geëindigd. De inflatie exclusief energie
en voeding is evenwel blijven stijgen en klom de voorbije drie
maanden van 5,9% naar 6,6%. Momenteel volgen de prijzen
van goederen en diensten een sterk verschillend traject.
Goederen worden nog steeds duurder, maar de prijzen stijgen
niet meer zo snel als kort na de coronapandemie, toen er
enorm veel vraag was. De dienstenprijzen blijven daarentegen
erg snel toenemen, met medische zorg en transport op kop.
Hetzelfde geldt voor de huurprijzen, die met wat vertraging
de woningprijzen volgen, die tot voor kort erg snel stegen.
Hoewel we binnenkort geen nieuwe inflatierecords verwachten,
lijkt een spoedige abrupte rem op de prijsstijgingen al even
onwaarschijnlijk. Integendeel, de hardnekkige inflatie in de
dienstensector zal de verwachte inflatiedaling bij de goederen
vermoedelijk grotendeels compenseren, waardoor het algemene
peil ver boven de beslissende drempel van 2% zal blijven.
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Door de pijlsnelle stijging van de Europese energieprijzen in de
nasleep van de oorlog in Oekraïne is de Europese inflatie tijdens
de zomermaanden nog sneller gegroeid en ligt ze nu hoger dan
de Amerikaanse. In september liet Duitsland een recordinflatie
van 10% op jaarbasis optekenen, het hoogste peil sinds
december 1951. Zelfs tijdens de oliecrisis in de jaren zeventig
reikte de Duitse inflatie nooit zo hoog als nu. Ook de Europese
inflatie exclusief energie en voeding blijft klimmen, wat erop wijst
dat de inflatiedruk algemener wordt en dat de impact van de
hoge energieprijzen zich uitbreidt naar de volledige economie. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat de looneisen hand over hand
toenemen, soms met verlammende stakingen tot gevolg. Als de
Europese energieprijzen onder invloed van het militaire conflict in
Oekraïne niet dalen tegen het einde van de winter, zou de afname
van de inflatie op het oude continent, ondanks de vertraging
van de wereldeconomie, eerder beperkt kunnen blijken.
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OLIEPRIJS

Volgens monetaristen als Milton Friedman, die van mening
zijn dat ‘inflatie altijd en overal een monetair fenomeen is’, is
de explosieve inflatie een logisch gevolg van de toename van
de geldmassa aan het begin van de pandemie. Als we die
redenering doortrekken, is het niet meer dan logisch dat de
prijsstijgingen in de loop van het volgende jaar zullen afnemen
door de veel tragere groei van de geldmassa dit jaar. Als de
Amerikaanse Federal Reserve de activa op haar balans afbouwt
zoals voorzien, kan de geldmassa aan het einde van het jaar
zelfs krimpen, een fenomeen dat we nog niet vaak hebben
gezien in de Amerikaanse geschiedenis. Bovendien pleiten
ook de eerste aanwijzingen op het vlak van dalende prijzen
voor grondstoffen en maritiem transport, en de gunstigere
vergelijkingsbasis ten opzichte van het voorgaande jaar in de
komende zes à twaalf maanden in het voordeel van lagere
inflatie. Dat neemt niet weg dat de inflatiedoelstelling van
2% buiten bereik blijft zonder diepe recessie die gepaard
gaat met een wezenlijke teloorgang van de arbeidsmarkt.
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De Amerikaanse Federal Reserve, die de inflatie amper een jaar
geleden nog als ‘tijdelijk’ bestempelde, heeft het geweer in de
loop van het jaar volledig van schouder veranderd en beschouwt
de strijd tegen de prijsstijgingen nu als haar topprioriteit. Het
monetaire comité heeft de overheidsrente in september met 75
basispunten opgetrokken, de derde verhoging met 0,75% op rij,
en landt daarmee op 3%-3,25%. De consensus is dat er voor het
einde van het jaar een bijkomende verhoging van de richtrente
met 125 basispunten zal volgen, waarmee de bovengrens van de
overheidsrente op 4,5% strandt. Bij zijn voordrachten herhaalde
Fed-voorzitter Jerome Powell regelmatig dat het Federal Open
Market Committee vastberaden is om de prijsstabiliteit te
herstellen, ook als dat zou leiden tot zwakkere groeivooruitzichten,
een recessie of ‘ongemak’ voor gezinnen en ondernemingen.
Powell haalde ook het voorbeeld van de jaren zeventig aan,
toen de bevolking hoge inflatie na verloop van tijd als normaal
beschouwde door de aarzeling van de monetaire overheden. Hij
wees op het belang van snel en doortastend handelen om een
dergelijke verankering van die verwachtingen te vermijden en sprak
zich uit tegen voorbarige versoepelingen, waarmee hij de hoop
op een snelle daling van de richtrente in 2023 de kop indrukte.
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Rendementsverschil tussen de Italiaanse en Duitse tienjaarsrente
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De Europese Centrale Bank ging in juli van start met haar monetaire
verkrapping middels een renteverhoging van 50 basispunten, gevolgd
door een verhoging van 75 basispunten, en landt daarmee op 1,25%.
De verhoging in september was de ingrijpendste sinds de invoering
van de eenheidsmunt. Begin dit jaar twijfelden de Europese monetaire
overheden nog over de noodzaak de monetaire broekriem aan te
halen, waarbij ze benadrukten dat de prijsstijgingen voornamelijk te
wijten waren aan de explosie van de energieprijzen en de verstoorde
toeleveringsketens, twee factoren waar de ECB geen invloed op
heeft. Hun houding wijzigde vanwege de sterke toename van de
inflatie en de gevolgen ervan voor de volledige economie. Christine
Lagarde, voorzitter van de raad van bestuur, benadrukte de noodzaak
de inflatie meteen te bestrijden met hogere rente. De voornaamste
uitdaging voor de Europese monetaire overheden is bij de verkrapping
te vermijden dat de financieringsrentevoeten binnen de verschillende
landen in de eurozone te sterk uit elkaar lopen. Om dat te vermijden
werd er een nieuw anti-fragmentatie-instrument gecreëerd (het
‘transmissiebeschermingsinstrument’), waarmee de ECB onder
bepaalde formele voorwaarden onbegrensd staatsobligaties
kan inkopen bij de landen die het meeste druk ervaren door
zo’n eventueel verschil tussen de financieringsrentevoeten.

Bron: Bloomberg, Europese Centrale Bank
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Bron: Bloomberg

De recente grillige evolutie van het Britse pond en de Britse
overheidsrente tonen opnieuw aan in welke mate een overmatige
schuldenlast een bedreiging is voor de financiële stabiliteit van een
land. De golf van paniek die door de beleggingswereld ging toen
de regering van Liz Truss een hele resem belastingverlagingen
aankondigde die niet worden gecompenseerd door andere
maatregelen, stuwde de overheidsrente naar haar hoogste peil
sinds de crisis van 2009, waardoor de kredietwaardigheid van
de pensioenfondsen in het gedrang kwam. De gemoederen
bedaarden en de rente normaliseerde nadat de Bank of England
aankondigde voor 65 miljard Britse pond staatsobligaties aan te
kopen. Het is te hopen dat de financiële markten in de toekomst
rotsvast blijven vertrouwen op het vermogen van de centrale
banken om de stabiliteit van het systeem te waarborgen. Als
beleggers de ingrepen van de monetaire overheden, zoals
de steunmaatregelen tijdens de coronapandemie, zouden
beschouwen als inflatoir of als de langetermijnrente ondanks
de nieuwe inkoopprogramma’s van de centrale banken niet
zou dalen, loopt het hele financiële systeem gevaar. Hoewel
dat scenario weinig waarschijnlijk lijkt, zijn de potentiële
gevolgen te ingrijpend om het buiten beschouwing te laten.
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Financiële markten
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Na een herleving in juli verloren de financiële markten in
augustus en september opnieuw terrein. Over het kwartaal daalde
de wereldwijde aandelenindex met 6% in Amerikaanse dollar, wat
het verlies sinds het begin van het jaar op 25% brengt. Met een
daling van 13,5% lijkt het verschil in euro minder uitgesproken
door de zwakte van de eenheidsmunt. De obligatierente is
evenwel blijven stijgen. De Amerikaanse tienjaarsrente klom
van 3% naar 3,8% en de Duitse van 1,3% naar 2,1%. De
markten deden het goed in juli, omdat er werd verwacht dat
de Federal Reserve de volgende maanden minder agressief
zou verkrappen, alvorens vanaf 2023 weer te versoepelen.
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De opvatting dat het slechte nieuws al vervat zit in de koers
en dat de sterke koersdalingen na de pieken eind vorig jaar
een koopkans betekenen, snijdt geen hout. Hoewel tijdelijke
oplevingen altijd mogelijk zijn op de beurzen, worden ze
gewoonlijk snel in de kiem gesmoord door de Federal Reserve.
Zolang de Amerikaanse centrale bank de strijd tegen de inflatie
niet heeft gewonnen, staat ze niet te springen voor een toename
van de risicobereidheid. Zo hebben de monetaire overheden
bij het overmatige optimisme in juli opnieuw benadrukt het
monetaire beleid te willen verkrappen, ook als dat zou leiden
tot een aanzienlijkere vertraging van de Amerikaanse economie.
Uiteindelijk zijn er voor de aandelen twee bepalende factoren:
de bedrijfswinsten en de rentevoeten, aangezien die bepalen
hoeveel de beleggers willen betalen voor die winsten. Tot
op heden zijn de dalende koersen in 2022 voornamelijk te
wijten aan de krimp in de waarderingsratio’s, die op hun beurt
weer worden veroorzaakt door de stijging van de rente.
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Analyse van de financiële markten

De eerste stap naar een dalende markt is, onder invloed van
de rentestijgingen, dan ook al grotendeels gezet. De centrale
banken hebben duidelijk aangegeven dat ze de beleidsrente
willen blijven optrekken en de markt verwacht momenteel
dat de Fed Funds-rente tegen het tweede kwartaal van 2023
4,75% zal bedragen. Het is mogelijk dat die verwachtingen
uiteindelijk overdreven zullen blijken. Er zijn steeds meer
tekenen die wijzen op een afname van de inflatiedruk. De
lonen stijgen niet meer zo snel en de monetaire verkrapping
heeft in de voorbije maanden haar doeltreffendheid bewezen.
Dat zou de Federal Reserve in staat kunnen stellen het
tempo van haar monetaire verkrapping te temperen.
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KO E R S O N T W I K K E L I N G VA N H E T A A N D E E L F E D E R A L E X P R E S S

De tweede stap gaat evenwel nog maar net van start. De
ramingen betreffende de ontwikkeling van de bedrijfswinsten
zijn nog niet neerwaarts bijgesteld. Er wordt duidelijk niet
uitgegaan van een wezenlijke vertraging van de wereldeconomie
of een recessie, maar eerder van een zachte landing van de
economie. De kans op zo’n zachte landing lijkt ons beperkt
in een klimaat dat wordt gekenmerkt door de ingrijpendste
verkrapping van de financiële voorwaarden in veertig jaar, die
met name landen met een zware schuldenlast treft. Als we al
sterke koersdalingen zien wanneer ondernemingen resultaten
aankondigen die amper onder de verwachtingen liggen,
weten we dat een daling van de winsten niet vervat zit in de
koers. Daarnaast wijst ook het gedrag in de beursgenoteerde
sectoren niet op angst voor een aanstormende recessie.
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O N T W I K K E L I N G VA N D E A M E R I K A A N S E , E U R O P E S E E N J A PA N S E
B E U R Z E N S I N D S H E T B E G I N VA N H E T J A A R

De Japanse markt is slechts 2% gedaald sinds het begin
van het jaar en doet het daarmee een stuk beter dan de
andere beurzen (in lokale munt). Sinds de hervorming van het
wetboek met betrekking tot deugdelijk bestuur in 2017 neemt
de rentabiliteit van Japanse ondernemingen structureel toe.
Tegelijkertijd wijzigen ze ook stapsgewijs hun houding ten
opzichte van hun aandeelhouders. Dat betekent dat er steeds
meer eigen aandelen worden ingekocht. Het is zelfs mogelijk
dat er dit jaar een recordaantal eigen aandelen wordt ingekocht.
Het is belangrijk om te weten dat de Japanse ondernemingen
over voldoende cash beschikken om die aandelen terug te
kopen. Dat geldt niet voor de Amerikaanse bedrijven, die de
voorbije jaren vaak al hun winst hebben uitgekeerd aan hun
aandeelhouders en daarmee hun schuldenberg hebben verhoogd.
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Hoewel ze het eerste halfjaar behoorlijk hebben standgehouden,
hebben de Aziatische markten zonder Japan in het derde
kwartaal weer slechtere prestaties neergezet. Sinds begin vorig
jaar doen ze het (in USD) bijna 20% minder goed. Sinds de
recordhoogte in mei vorig jaar heeft de MSCI Asia ex Japan-index
bijna 40% ingeleverd, waardoor hij nu op hetzelfde peil vertoeft
als vijftien jaar geleden. Verscheidene puzzelstukken die goed
zouden zijn voor de Aziatische markten, zijn evenwel op hun
plaats aan het vallen. Eerst en vooral liggen de waarderingsratio’s
een stuk lager dan in het Westen. De verhoudingen tussen koers
en winst en tussen koers en eigen vermogen zijn op de Aziatische
markt momenteel lager dan het gemiddelde van de voorbije tien
jaar. Verder is er een groter draagvlak voor economische groei
in de regio, met name omdat de overheid meer budgettaire en
monetaire speelruimte heeft. Ten slotte zullen beleggers meer
vertrouwen krijgen in de regio als de dollar stopt met stijgen.
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Het is evenwel aangeraden op de Aziatische beurzen te kiezen
voor actief beheer. Dat blijkt duidelijk uit het feit dat de nominale
economische groei (9,5% tegenover 4,5%) en de toename
van de bedrijfswinsten (12,6% tegenover 10%) in de voorbije
dertig jaar hoger lagen in Azië dan in de Verenigde Staten, maar
dat hetzelfde niet geldt voor de winstgroei per aandeel (4,4%
tegenover 8,2%). Het grote aantal nieuwe aandelenemissies heeft
het aandeelhouderskapitaal wezenlijk verdund, een fenomeen dat
zich niet heeft voorgedaan in de Verenigde Staten, waar talloze
ondernemingen het aantal aandelen in omloop zelfs hebben
afgebouwd. Azië heeft ook minder vernieuwende ondernemingen
met sterke merken en wereldwijd verspreide franchising.
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O N T W I K K E L I N G VA N D E J P M O RG A N G L O B A L G O V E R N M E N T
BOND-INDEX IN USD

De ‘JP Morgan Global Government Bond Index’ kromp sinds
het begin van het jaar 20% in Amerikaanse dollar en bijna
10% in euro, een daling die in lijn ligt met die van de beurzen.
Ondanks de aanhoudende monetaire verkrapping door de
centrale banken, lijkt de verhoging van de obligatierente al
grotendeels verrekend. De vertraging van de economische
activiteit zou het risico op een bijkomende sterke stijging van
de langetermijnrente moeten beperken. De omkering van
de rentecurve wijst erop dat de obligatiemarkt de groei niet
duurzaam acht. Met name in de Verenigde Staten is de Federal
Reserve op de goede weg om te vermijden dat beleggers
langdurig hoge inflatie gaan verwachten. Die vlieger gaat
niet op in het Verenigd Koninkrijk, waar onzekerheid over de
overheidsfinanciën zo’n invloed had op de obligatiemarkt dat
de Bank of England moest ingrijpen. Het voorbeeld van het
Verenigd Koninkrijk illustreert de uitdaging waarmee de centrale
banken steeds vaker worden geconfronteerd: een financiële crisis
vermijden en tegelijkertijd de beurzen ervan overtuigen dat ze
vastberaden zijn om de inflatie binnen de perken te houden.
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Analyse van de financiële markten

De Europese Centrale Bank moet dus opletten dat ze haar
geloofwaardigheid niet verliest. Eerst en vooral staat haar
monetaire verkrapping nog in de kinderschoenen in vergelijking
met haar Amerikaanse tegenhanger en voert ze geen beperkend
beleid. Daarnaast wordt haar taak ook een stuk moeilijker
gemaakt door de energiecrisis. De stijgende energieprijzen
en het risico op tekorten beginnen de inflatieverwachtingen
de hoogte in te jagen, wat ook een weerslag heeft op de
loononderhandelingen. In de Verenigde Staten zijn er evenwel
meer factoren die wijzen op een wezenlijke vertraging van de
economische activiteit. Ten slotte bestaat het risico dat de rente
in de noordelijke en de zuidelijke landen opnieuw uit elkaar
zal lopen, een risico dat wordt aangewakkerd door de politieke
onzekerheid in Italië. Dat alles gebeurt op een moment dat de
landen behoefte hebben aan financiële middelen om de impact
van de energiecrisis op gezinnen en ondernemingen te temperen
en om de energietransitie te bekostigen. Het is dan ook niet
onwaarschijnlijk dat ze een hele resem nieuwe obligaties zullen
uitschrijven, terwijl de ECB net graag wil snoeien in haar balans.
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O N T W I K K E L I N G VA N D E E U RO D O L L A R KO E R S

Van alle grote munten heeft vooral de Amerikaanse dollar het
goed gedaan in 2022. Sinds het begin van het jaar steeg de
dollar bijna 18% ten opzichte van de euro, daarbij geholpen
door de wezenlijke monetaire verkrapping door de Federal
Reserve en door zijn status van veilige haven in een klimaat
met geopolitieke spanningen. De Verenigde Staten worden
bovendien minder geplaagd door de energiecrisis dan de
eurozone. Tegelijkertijd worden de structurele tekortkomingen
van de Europese munt in dit klimaat opnieuw duidelijk. Dat
neemt niet weg dat alles relatief is wanneer we het over
deviezen hebben. De dollar kent ook problemen en lijkt
momenteel overgewaardeerd. Om de Amerikaanse economie
zacht te laten landen, kan de Federal Reserve opteren voor
een geleidelijke versoepeling van haar monetaire beleid
in 2023, waardoor haar munt waarde zou verliezen.
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O N T W I K K E L I N G VA N D E U S D/J P Y- KO E R S

De Japanse centrale bank past voor de trend van monetaire
verkrapping en blijft opteren voor soepel monetair beleid. De yen
is het kind van de rekening. Hoewel de Japanse munteenheid
in het verleden bekendstond als veilige haven en in waarde
toenam tijdens periodes met minder risicobereidheid, verloor
ze dit jaar meer dan 20% ten opzichte van de Amerikaanse
dollar, waardoor de Japanse centrale bank eind september
voor de eerste keer sinds 1998 tussenbeide moest komen om
de daling een halt toe te roepen. Die tussenkomst heeft tot op
heden evenwel niet het verhoopte effect. De yen-dollarkoers
is gedaald tot een peil dat we niet meer zagen sinds het
begin van de jaren negentig. De ambtstermijn van de huidige
voorzitter van de Japanse centrale bank loopt af in april volgend
jaar, maar in het licht van de stijgende inflatieverwachtingen
is een wijziging van het Japanse monetaire beleid al eerder
mogelijk. In tussentijd lijkt de yen sterk ondergewaardeerd.
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Tot op heden houdt de goudprijs met een daling van slechts
9% in Amerikaanse dollar relatief goed stand, ondanks de
verkrapping van het monetaire beleid door de Federal Reserve.
In euro steeg de koers zelfs met ongeveer 6%, waarbij hij
eind april een recordhoogte bereikte. De voornaamste reden
om voor het gele metaal te kiezen, is nog steeds dat de
centrale banken van mening kunnen veranderen als ze tot
de conclusie komen dat ze de strijd tegen de inflatie niet tot
het uiterste kunnen voeren zonder de wereldeconomie en de
financiële markten in gevaar te brengen. Na de rentevoeten
meer dan tien jaar lang kunstmatig laag te houden en leningen
en risico te promoten, zou het verbazend zijn als de centrale
banken de rente lang genoeg hoog genoeg zouden kunnen
houden om de inflatie weer duurzaam te laten dalen.
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O N T W I K K E L I N G VA N D E G O U D M I J N I N D E X

Tot op heden was 2022 een erg moeilijk jaar voor de
goudbedrijven, die het een stuk minder goed deden dan de koers
van het gele metaal zelf. De goudproducenten werden dubbel
afgestraft door de daling van de goudprijs en de stijging van
hun productiekosten. De goudmijnindex is sinds het begin van
het jaar met 26% gedaald. De index noteert momenteel lager
dan in 2004, toen de goudprijs rond de $ 400 schommelde.
Dat illustreert het gebrek aan geloofwaardigheid van de
sector, die veel waarde is kwijtgespeeld door erg procyclisch
gedrag. De ondernemingen in de sector hebben de neiging te
kiezen voor meer investeringen of dure overnames wanneer
de goudkoers stijgt, waarna de investeringen en overnames
weinig rendement bieden wanneer de koers van het gele metaal
weer daalt. In de huidige cyclus geeft de sector evenwel blijk
van veel discipline op het vlak van kapitaalallocatie, zonder
tot op heden het beleggersvertrouwen terug te winnen.
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In een klimaat met toenemende productiekosten (energie, lonen)
voor de producenten wordt opnieuw duidelijk waarom het model
van royaltybedrijven zo aantrekkelijk is. Die ondernemingen,
die specifieke projecten van de producenten financieren en
daarvoor een deel van de productie of de winst afromen, worden
niet geconfronteerd met stijgende productiekosten. Sinds
zijn beursgang eind 2007 kan het grootste van die bedrijven,
Franco-Nevada, bogen op 16% jaarrendement. Dat is een erg
sterk resultaat in vergelijking met het jaarrendement van goud
(5%) of van de goudmijnindex (-4%) over dezelfde periode.

Samenvatting

Beleggers vertonen weinig risicobereidheid in een klimaat dat wordt gekenmerkt
door monetaire verkrapping door centrale banken, geopolitieke spanningen en
het risico op een wezenlijke vertraging van de wereldeconomie.
Wanneer de centrale banken streven naar hogere richtrente, leidt dat zelden tot
hogere waarderingsratio’s. De markt heeft evenwel begrepen dat de monetaire
overheden van plan zijn hun monetaire verkrapping voort te zetten. Tenzij de
verkrapping dus nog agressiever gaat verlopen dan momenteel wordt verwacht,
zal het voornaamste risico voor aandelen niet bij de rente liggen. Het is zelfs
mogelijk dat de monetaire verkrapping uiteindelijk een kleinere rol speelt dan
de centrale banken momenteel doen uitschijnen. De beurzen lijken evenwel nog
niet uit te gaan van een wezenlijke economische vertraging. De verwachtingen
op het vlak van de bedrijfswinsten zijn nog steeds te optimistisch als we er
rekening mee houden dat de rentevoeten momenteel niet erg stabiel zijn, en
dat in een klimaat met historisch hoge schuldenlasten.
De obligatiemarkten lijken zich al beter te hebben aangepast. Gezien de
verwachte economische vertraging en de duidelijkere tekenen die wijzen op
een stabiliserende of zelfs dalende inflatie, lijkt de kans op een bijkomende sterke
stijging van de obligatierente beperkt, toch zeker in de Verenigde Staten. Voor
de andere landen hangt het af van de mate waarin de monetaire overheden het
beleggersvertrouwen kunnen behouden, waarbij ze vooral uit de hand lopende
inflatieverwachtingen moeten vermijden.
De voornaamste reden om op lange termijn te kiezen voor de beurzen en voor
goud is dat de hoge schuldenlast in de wereldeconomie en de kwetsbaarheid
van het financiële systeem de monetaire overheden beletten hun monetaire
beleid in die mate te normaliseren dat ze beleggers kunnen overtuigen van een
duurzame terugkeer naar de inflatieniveaus van de voorbije jaren. Ze kunnen
evenwel profiteren van een tijdelijke inflatiedaling om victorie te kraaien en de
monetaire verkrapping te staken of zelfs om opnieuw te kiezen voor expansief
beleid. Zo’n ommezwaai zou uiteraard gunstig zijn voor goud. Bij de aandelen
moeten we kieskeurig blijven. Aangezien het risico bestaat dat de inflatiedruk
snel terugkeert, moeten we een onderscheid maken tussen ondernemingen
met een model dat lijdt onder de inflatie en ondernemingen die kunnen bogen
op de troeven die nodig zijn om het ook in een omgeving met hoge inflatie
goed te blijven doen.
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