
 
 

 
 

 

ECB gaat bedrijfsobligaties kopen                                        april 2016   
   
Eerder deze maand waarschuwde ABN AMRO baas Gerrit Zalm dat uiteindelijk ook de gewone spaarder moet 
gaan betalen wanneer hij zijn geld uitleent aan de bank. Het is dan ook niet vreemd dat onder andere de 
Rabobank al geruime tijd bezig is om de IT systemen aan te passen zodat een negatieve rente kan worden 
doorberekend. Ondertussen wordt op de obligatiemarkten het effect van negatieve rente steeds zichtbaarder. 
Want behalve bij de staatsobligaties zien we dat een toenemend aantal bedrijfsobligaties een negatief 
rendement heeft. Dit komt vooral door de rente verlagingen en het feit dat de ECB bekend heeft gemaakt dat 
men bedrijfsobligaties gaat opkopen. Daarbij geldt dat het contingent obligaties waaruit de ECB wil selecteren 
waarschijnlijk maar € 600 miljard groot is terwijl het opkoopprogramma in 1e instantie zo’n € 100 miljard zal 
bedragen. Dat beleggers nu op grote schaal bedrijfsobligaties inkopen is dus logisch aangezien het maar zelden 
gebeurd dat op voorhand duidelijk is dat de ECB zo’n 15-20% van de beschikbare obligaties gaat opkopen. Op 
deze manier maakt de ECB het de beleggers in bedrijfsobligaties wel heel erg makkelijk.            
 
ECB hoofdeconoom Peter Praet wijst de weg             
Onlangs gaf Peter Praet een interview waarin hij 
benadrukte dat de neerwaartse risico’s in de economie 
nog altijd groot zijn. Bovendien gaf hij aan dat de ECB 
klaar staat om de rente verder te verlagen en dat de 
bodem nog niet in zicht is. Maar ook Klaas Knot van De 
Nederlandsche Bank deed een duit in zakje door te 
verklaren dat dat de rente de komende 4 jaar niet 
omhoog gaat. En dan valt het te begrijpen dat de 
belangstelling voor met name bedrijfsobligaties weer 
sterk is toegenomen. Zo waren recente emissies tot wel 
12 keer overtekend. Maar ook op de secundaire markt is 
de jacht op bedrijfsobligaties geopend als gevolg waarvan veel koersen in de lift zitten. Het wordt echter wel 
steeds lastiger wordt om nog Investment Grade  obligaties te vinden die een fatsoenlijke coupon betalen en zicht 
bieden op koerswinst. Mede daarom schuift een deel van de beleggers op naar de High Yielders waar 
rendementen van gemiddeld 5% per jaar nog steeds haalbaar zijn. In het segment van USdollar obligaties liggen 
de effectieve rendementen soms nog iets hoger omdat de 10-jaars rente in de VS op 1,80% staat terwijl een 
Duitse 10-jaars nog maar 0,20% rente per jaar betaalt. Aandelenbeleggers daarentegen moeten zich realiseren 
dat het beleid van de centrale bankiers geen oneindig positief effect heeft op de prestaties van het bedrijfsleven. 
Zoals te zien in bijgaande afbeelding staan de resultaten van zelfs de Amerikaanse bedrijven, sinds de FED eind 
2014 is gestopt met QE, onder grote druk. Het gebrek aan consumptie, investeringen, reële groei en inflatie is een 
probleem dat ook niet snel van tafel is. Anders dan in de ‘gouden’ periode (1982-2007) zullen spaarders en 
beleggers de komende jaren genoegen moeten nemen met bescheiden rendementen waarbij vooral voor 
ouderen geldt dat ‘return of money’ misschien wel belangrijker wordt dan ‘return on money’. Dat de ECB deze 
overtuiging deelt blijkt uit het feit dat men obligaties opkoopt en aandelen (voorlopig) links laat liggen.                          

 
5% Trafigura per 2020, koers 95,50, effectief rendement 6,30% per jaar   
Handelsonderneming Trafigura realiseerde in 2015 een omzet van $ 97,2 miljard en heeft 
een balanstotaal van $ 39,1 miljard.   
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