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  De aandelen- en de obligatiemarkten vertonen sinds januari
een indrukwekkend herstel. Al even indrukwekkend is dat dat
herstel niet gepaard gaat met een verandering in de fundamenten
en de fondsstromen. De verkoopgolf van het vierde kwartaal
werd in gang gezet door de centrale banken, maar dat geldt ook
voor het snelle herstel van de afgelopen weken.

De centrale banken hebben duidelijk
teruggeschakeld naar een lagere
versnelling. De Fed zal binnenkort
stoppen met de afbouw van haar
balans en verwacht dit jaar geen
renteverhogingen meer, al blijft een
laatste verhoging in 2020 nog mogelijk. Net als de Fed heeft de ECB elke
renteverhoging dit jaar uitgesloten.
Bovendien zal zij in september een
nieuwe TLTRO voor de banken
lanceren om de groei te stimuleren.
De voorwaarden van de TLTRO
zullen wellicht strenger zijn dan de
laatste keer en zullen in juni worden
aangekondigd. De bank overweegt
ook maatregelen om de schade van
de negatieve rente voor de banken te
beperken. De centrale banken geven
dus veel positievere signalen af voor
beleggers om de spanningen en bijgevolg de volatiliteit te drukken.
Die
grotere inschikkelijkheid betekent
echter niet dat ze weer even
soepel geworden zijn als vroeger,
wat betekent dat de door hen in
gang gezette hausse haar grenzen
heeft. Amerikaanse beleggers
kunnen namelijk nog altijd 2,6%
verdienen
met
driemaandse

depositocertificaten. Dat is een
aantrekkelijke rente en een goed
alternatief wanneer de onzekerheid zou toenemen.
De economische statistieken zijn
nog altijd volatiel. Zelfs in de VS,
waar de economische prestaties
goed voorspelbaar blijven, is een
aantal indicatoren onlangs fors
gedaald.
De omkering van de Amerikaanse
rentecurve in het gedeelte van de
korte looptijden en de neerwaartse
druk op de marges van bedrijven
zijn de eerste aanwijzingen van
het einde van de cyclus en zouden
beleggers kunnen verontrusten.
De marktliquiditeit is maar gemiddeld en het aantal short-posities
op de VIX (volatiliteitsindex) ligt
weer hoog.
Aangezien dat het begin zou kunnen
inluiden van een periode van grote
aarzeling op de markten, achten wij
het verstandig het portefeuillerisico
licht te verlagen. We hebben onze
aandelenblootstelling
dan
ook
teruggebracht en zijn voortaan licht
onderwogen. Dat is echter onze visie
voor de korte termijn. Op langere

termijn is de situatie volgens ons nog altijd rooskleurig.
We verwachten een geleidelijk herstel in China, wat de
Europese economieën zou ondersteunen en het naar
onze mening overdreven pessimisme van de markten zou
verzachten. Tussen het einde van de door de centrale
banken veroorzaakte stijging van de markten en het begin van een gelijkmatige economische versnelling in alle
regio’s is echter tactische voorzichtigheid geboden.
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Opkomende markten
DIVERSIFICATIE

Volgende bijeenkomst van de ECB: 10 april

Converteerbare
obligaties

Volgende bijeenkomst van de BoJ: 24 en 25 april

Dollar

Volgende bijeenkomst van de
Fed: 30 april en 1 mei

GELDMARKT

*Ratingvork van het beleggingscomité voor de activaklasse/geografische zone (van
-/- tot +/+). Bron: Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk). Ratings per
01/04/2019.
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