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De tijd van economische voorspoed ligt inmiddels ver achter ons en keert voorlopig ook niet meer terug. 
Ondanks alle monetaire experimenten van de centrale bankiers zal de groei in de ontwikkelde regio’s de 
komende jaren structureel lager zijn dan voor crisis. Per saldo zal het niet slecht gaan maar het wordt een 
scenario van minder meer. Vooral de wat oudere generatie zal met weemoed terugdenken aan die goede ouwe 
tijd waar het salaris bijna elk jaar werd verhoogd en extraatjes de normaalste zaak van de wereld waren. Een 
andere, en zeer belangrijke, aanjager van de economie die we gaan missen is krediet. Vooral de jongeren 
ervaren dat een hypotheek of persoonlijke lening geen vanzelfsprekendheid meer is. Niet in de laatste plaats 
als gevolg van nieuwe regelgeving. Niet onbelangrijk is ook dat de werkende beroepsbevolking afneemt, de 
(verborgen) werkeloosheid hoog blijft en de vergrijzing toeslaat. In de optelsom zal er minder uitbundig 
worden geconsumeerd terwijl de lasten toenemen. Denk daarbij alleen al aan het feit dat studenten straks met 
een flinke studieschuld aan hun carrière moeten gaan beginnen en de huidige startsalarissen vaak lager zijn 
dan 10 jaar geleden. Dit alles leidt tot een situatie waar de inflatie, en dus de rente, structureel laag zal blijven.        
 

1. Lagere groei, lagere inflatie en lagere rente        
Het is geen verassing dat de Amerikaanse economie het laatste halfjaar 
flink is afgekoeld en economen nu verwachten dat de groei voor 2015 
onder de 2% uit zal komen. Dit terwijl de groei in 2014 nog op 2,4% lag. 
Maar dat was mede dankzij de hulp van de FED die met QE ervoor zorgde 
dat de dollar goedkoop was en de VS een gunstige concurrentiepositie 
had. Een punt van zorg is nu dat de inflatie in de VS betrekkelijk laag blijft 
(minder dan 1%) wat erop duidt dat de lonen en de prijzen van de 
producten nauwelijks stijgen. In Japan echter lijkt het er zelfs op dat de 

lopende monetaire experimenten van de centrale bank een averechts effect hebben. Want ondanks de lage 
rente, het opkopen van staatsobligaties en de goedkope Yen is de economie teruggevallen in een recessie en kun 
je je afvragen wanneer de immense staatsschuld (250% BNP) pijn gaat doen. Immers, het begrotingstekort 
bedraagt nu 6% waardoor de staatsschuld blijft toenemen. Dat de ECB een negatieve rente hanteert en voor € 60 
miljard per maand aan staatsobligaties opkoopt is evenmin uit luxe geboren en zal de structurele veranderingen 
in onze economie niet oplossen. Natuurlijk is het leuk dat de recente economische cijfers in de Eurozone iets 
beter zijn dan een jaar geleden maar vergeet niet dat de verzwakking van de euro hier een belangrijke- en 
tijdelijke rol speelt. Beleggers dienen hier terdege rekening mee te houden. Want ook al zitten de koersen van de 
aandelen in de lift, wanneer de ECB eind 2016 stopt met kwantitatieve verruiming zal dit merkbaar zijn op de 
beurzen. Tot die tijd kan er volop worden geprofiteerd van de inmenging van de ECB op de financiële markten. En 
wie de relevante parameters goed in het vizier heeft, weet dan dat zich juist nu weer opportuniteiten aandienen. 
Immers, de meeste aandelenindices in de Eurozone, en de dollar, zijn de laatste weken zo’n 5% in waarde gedaald 
terwijl de rente op lange staatsleningen weer op het niveau van begin dit jaar staat. Zolang de ECB stimuleert 
kunnen correcties worden aangegrepen om posities in te nemen. Pas na de zomer van 2016 zal blijken dat er 
sprake was van artificiële groei en zullen we gaan beseffen dat we te maken hebben met een structureel lagere 
groei, lagere inflatie en lagere rente. Het wordt dan gewoon weer minder meer, vooral voor spaarders.             

 
3,125% Arcelor Mittal per 2022, koers 98,8%, effectief rendement 3,35% per jaar   
Staalproducent Arcelor Mittal realiseerde in 2014 een omzet van bijna $ 80 miljard met een 
EBITDA van ruim $ 7 miljard. Deze obligatie van Arcelor Mittal heeft een BB rating.  
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