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Spreiding is de kern 
De financiële markten bewegen niet langer meer in tandem. Dit komt mede door de Monetaire 

Autoriteiten. De insteek van de Europese Centrale Bank is om de economie te stimuleren, kredieten te 

bevorderen en vooral deflatie af te wenden. De Federal Reserve daarentegen overweegt 

tegenovergestelde monetaire stappen, omdat zij de economie niet langer hoeft te stimuleren. De 

robuuste groei in de VS kon wel eens op 3,5 % uitkomen in zowel 2015 als 2016 tegen respectievelijk 1,5% 

en 2% in Europa. De lage olieprijs is een extra stimulans voor met name Amerika en vermindert de inflatie 

die bij dergelijke groeipercentages hoort. Deze groei maakt het voor de FED mogelijk om het monetaire 

beleid te normaliseren, oftewel de rente te verhogen.  

De enorme bewegingen op de valutamarkt kunnen de internationale beleggers parten spelen, daarom is 

spreiding extra essentieel geworden. Ditzelfde geldt ook voor de belegger op zoek naar inkomen. Door de 

lage rente in Europa en de VS lijken sommige opkomende landen nog enig perspectief te bieden.  

Griekenland 

De verkiezing van de activistische regering onder 

leiding van premier Alexis Tsipras heeft haar 

uitwerking op de Griekse financiële markten niet 

gemist. De Griekse aandelenmarkt bleef als gevolg 

daarvan behoorlijk achter bij de rest van Europa. 

De rente op Griekse staatsleningen fluctueerde 

dan ook sterk en de tienjaars rente eindigde het 

kwartaal op 11,6%. De onderhandelingen duren 

inmiddels voort en de Griekse regering overweegt 

zelfs opnieuw verkiezingen uit te schrijven om een 

absolute meerderheid te halen.   
 

 

De Financiële markten beginnen zich steeds minder aan te trekken van de Griekse problemen en houden 

er nog steeds rekening mee dat Griekenland de Eurozone zal verlaten. De economische schade van de 

zogenaamde Grexit lijkt inmiddels beheersbaar, echter de politieke en imago schade zal groot zijn.  

Griekenland probeert hier handig op in te spelen door bijvoorbeeld de banden met Rusland aan te halen. 

Valuta 

 

Niet alleen de Amerikaanse dollar, maar ook de 

Russische Roebel zette de opmars voort 

afgelopen kwartaal. De Amerikaanse dollar steeg 

met meer dan 10% in drie maanden tijd en de 

Roebel wist in de afgelopen twee maanden meer 

dan 25% van haar dieptepunt ten opzichte van de 

euro te herstellen.   



 

Aandelen 

De Europese aandelen stegen afgelopen kwartaal elke kalendermaand. Vooral de maanden januari en 

februari lieten mooie stijgingen zien. Daarentegen stabiliseerde de Amerikaanse aandelen zich juist. Per 

saldo boekte de Dow Jones Index een klein verlies en de NASDAQ en Standard & Poor’s een kleine plusje. 

De effecten van de sterke dollar c.q. de zwakke euro worden zichtbaar in de aandelenprijzen. De 

rapportages van de eerste kwartaal bedrijfswinsten worden extra interessant. Het zou maar zo kunnen 

dat de Amerikaanse bedrijven, met name de multinationale ondernemingen, lagere winsten laten zien 

terwijl Europese tegenhangers juist hogere winsten zullen rapporteren.   

Na een indrukwekkende daling van de olieprijs vorig kwartaal, is er in het eerste kwartaal enige 

stabilisatie geweest. Olie aandelen wisten in de afgelopen maanden met een magere 3% te herstellen. 

Qua waardering staan de Amerikaanse aandelen op het niveau van 2007. Dat is historisch misschien aan 

de hoge kant, maar de rente staat sinds 2007 wel 2,5 % lager. Met andere woorden duur hoeft niet te 

duur te zijn. De Europese aandelen hebben het afgelopen kwartaal weliswaar terrein goed gemaakt ten 

opzichte van de Amerikaanse fondsen, maar zijn historisch gezien nog steeds laag gewaardeerd. 

Amerikaanse beleggers beginnen in toenemende mate belangstelling te tonen voor Europa en pompen 

inmiddels $ 4 miljard per week in Europese beleggingsfondsen.  

 

 Rente 

Op het gebied van de rente blijft het rustig. De ECB 

is sinds medio maart begonnen met het opkopen 

van leningen. Dit proces gaat nog bijna anderhalve 

jaar door en de liquiditeiten worden in 

toenemende mate naar de aandelenmarkt 

gezogen. Door de ingrepen van de ECB is de rente 

op Duitse staatsleningen met een looptijd van 10 

jaar gedaald tot 0,18%.  

De Federal Reserve discussieert intern over de 

datum waarop de eerste renteverhoging 

gerealiseerd moet worden. Een deel van de Fed wil 

in juni beginnen, een groot deel later in het jaar en 

een klein contingent ziet begin 2016 als beste 

tijdstip.  

 

Het Amerikaanse bedrijfsleven profiteert inmiddels van de dalende euro en lage rente door op grote 

schaal leningen in euro’s uit te geven. Zo vestigde Coca Cola een record door een lening van $ 9,5 miljard 

in euro’s uit te geven.  
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