
 
 
 

 
 

Tegenwind in de VS                                                      maart 2015   
   
De Amerikanen hebben laten zien dat een extreem lage rente en monetaire verruiming (QE) kan bijdragen aan 
het herstel van een economie. Het onorthodoxe beleid van de FED had overigens wel tot gevolg dat de koers 
van de Amerikaanse dollar, in de periode van 2009 tot medio 2014, regelmatig verzwakte ten opzichte van de 
euro. Uitschieters richting de US$ 1,50 werden echter gezien als een gezonde- en normale ontwikkeling. Maar 
vanaf het moment dat de FED aankondigde om te gaan stoppen met QE, is de Amerikaanse dollar weer flink 
sterker geworden en staat de greenback inmiddels op US$ 1,05. Natuurlijk telt mee dat de ECB het stokje heeft 
overgenomen van de FED en sinds kort een eigen QE programma heeft. Inmiddels waarschuwen dan ook 
steeds meer Amerikaanse multinationals voor valutaire tegenvallers. In het verlengde hiervan hebben tal van 
analisten hun verwachtingen voor 2015 neerwaarts bijgesteld. Sterker, de huidige consensus wijst erop dat de 
winstgroei van de S&P500 dit jaar minimaal zal zijn terwijl de waarderingen nog altijd pittig zijn. Of dit alles zal 
leiden tot een snelle terugval van de koersen valt overigens nog te bezien omdat de immense aandeleninkoop 
programma’s in de VS waarschijnlijk nog wel even een bodem onder de koersen leggen.                        
 
Sterke US dollar trekt bedrijfswinsten omlaag     
Als we de media mogen geloven is de Amerikaanse 
economie sterker dan ooit tevoren. Maar tegelijkertijd 
daalt de inflatie aanzienlijk en twijfelt de FED of men 
de rente dit jaar wel kan verhogen van 0% naar 0,25%. 
Niet in de laatste plaats omdat een hogere rente de 
koers van de dollar verder zal doen stijgen. En niet 
alleen ten opzichte van de euro. Een nieuw probleem is 
namelijk dat steeds meer centrale bankiers in de 
Aziatische regio nu hinten op maatregelen om hun 
valuta’s te verzwakken. En wie zich realiseert dat 40% 
van de winsten, van de S&P500 bedrijven, in vreemde valuta wordt gerealiseerd weet dat een dure dollar een 
negatieve impact zal hebben op de resultaten. Overigens zorgt de nog altijd lage rente, en het gebrek aan reële 
investeringen, ervoor dat veel Amerikaanse multinationals ook in 2015 ‘overtollig’ kasgeld aanwenden om nog 
meer eigen aandelen in te kopen. En wie te weinig cash heeft geeft gewoon wat obligaties uit om mee te kunnen 
doen met het grote aandeleninkoop spel. Immers, op deze manier groeit de winst per aandeel sneller en blijven 
aandeelhouders tevreden. En wie de autonome groei van de opgetelde winsten van de S&P500 bekijkt kan  
vaststellen dat reële winstgroei nog altijd betrekkelijk laag is. De grote vraag is dan ook of de immense 
aandeleninkoop programma’s kunnen voorkomen dat de koersen in de VS later dit jaar een flinke stap terug 
zullen moeten doen. Voor wat betreft de bedrijfsobligaties in dollars is er voorlopig nog geen reden om het beleid 
aan te passen. De rente op deze obligaties is nog altijd flink hoger dan bij ons en de kans op een stijging van de 
euro is voorlopig beperkt. En ook al zou de FED haar rente met 0,25% verhogen dan heeft dit nauwelijks effect op 
de koersen van de obligaties.                               

 
 

4,375% Staples per 2023, koers 98%, effectief rendement 4,65% per jaar   
Het Amerikaanse Staples zal na de overname van Office Depot uitkomen op een omzet van 
US$ 38 miljard in 2015 (EBITDA US$ 2,2 miljard). Deze US$ obligatie heeft een BBB-rating.  
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