
 

 

OUTLOOK 

Februari 2018 

 

 

 

 

 
“De meerderheid heeft altijd gelijk, maar bij verkiezingen  

krijgt het verstand zelden de bovenhand” 
Jean Mistler 

 
 
De beurscorrectie op de financiële markten in februari, die bijna de volledige winst van januari 
wegspoelde, was grotendeels het gevolg van de renteverhoging in de Verenigde Staten. 
 
 

Macro-economische situatie 
 
De renteverhoging kwam er na de publicatie van een rapport over de werkgelegenheid in de 
Verenigde Staten. In dat rapport stond vermeld dat het gemiddelde uurloon veel meer was 
gestegen (een jaargroei van +2,9 %) dan verwacht door de analisten, waardoor de vrees voor een 
toenemende inflatie weer oplaaide. En die vrees werd nog groter door het effect dat de 
belastinghervorming ongetwijfeld zal sorteren op een aantrekkende economie. Beleggers vreesden 
dus dat de Federal Reserve de rente sneller zou verhogen dan verwacht. De eerste woorden van de 
nieuwe Fed-voorzitter voor het Congres gingen overigens in die richting. 
 

Soevereine rente 10Y  

 
Bron: Datastream, AGinsurance 

 
In de eurozone viel de inflatie in februari lichtjes terug tot 1,2 % (1,3 % in januari), waardoor de ECB 
wel een stuk voorzichtiger moest communiceren. De werkloosheid parkeerde op een ongeziene 8,6 
% sinds 2008.  
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Werkloosheid en inflatie in de eurozone 

Bron: Datastream/AGinsurance 

 
De situatie was iets anders aan de overkant van de Atlantische Oceaan, waar een verhoging van de 
basisrente op de volgende vergadering van maart volgens de markten al een uitgemaakte zaak was 
(96 % van de analisten verwachtten een renteverhoging op 21 maart). De beurzen houden voorts 
rekening met twee of zelfs drie renteverhogingen tegen het einde van het jaar. 
 
Begin dit jaar lieten de groeimarkten andermaal fraaie prestaties zien dankzij de stijgende olie- en 
grondstoffenprijzen. In februari tekende Rusland voor de beste prestaties. De nieuwe groei in het 
land (+1,7 % in 2017 na twee jaar recessie) zorgde er ook voor puike resultaten in de financiële 
sector. Voor Brazilië had het IMF de groei opwaarts bijgesteld, maar Standard & Poor’s verlaagde de 
soevereine rating van het land tot BB- wegens het uitstel van de pensioenhervorming. 
  
 
 
 

Aandelenmarkt 

 
Alle ogen waren gericht op de IT-sector, die gezien zijn hoge waardering de grootste correctie zou 
ondergaan. Het waren echter de energiesector, onder invloed van de toenemende productie van 
schalie-olie , en de telecomsector, die nog altijd gebukt gaat onder de prijsdruk in de sector, die de 
zwaarste klappen incasseerden. Ook de vastgoedsector en de sector voor consumptiegoederen 
bleven de nadelen ondervinden van de stijgende rente. 

 

 

 



  

 
 

 

  

  

 

Page | 3 
 

  Feb-18 YTD 

Msci Emu -3.77% -0.72% 

Msci Europe Small Caps -2.34% -1.10% 

Msci Emerging Europe -2.74% 7.14% 

      

Msci World -2.09% -0.64% 

Msci World Small Caps -1.94% -2.14% 

Msci Emerging Markets -2.57% 1.74% 
 

 

Prestaties 

In een lastige context kwamen onze aandelenbeheerders in februari globaal genomen goed uit de 
verf. Onze aandelenfondsen Euro en World deden allebei beter dan hun respectieve benchmark.  

 

 In de EMU-zone sloot het fonds van Métropole Gestion de maand februari af met een 
bonus van 63 bp ten opzichte van zijn benchmark, dankzij een slimme aandelenkeuze in 
de sectoren ‘financials’ en ‘consumer discretionary’ met Nokia en Publicis, die beide een 
dubbelcijferige groei vertoonden. 

 Met een rendement van -2,40 % in februari deed Invesco veel beter dan de -3,77 % van 
zijn benchmark. Publicis zorgde voor waarde in de portefeuille, net als de financiële 
sector in een context van stijgende rente. 

 Blackrock bleef in februari steken op een bescheiden excess return van 7 bp. De in de 
financiële sector verworven rendementen werden gecompenseerd door verliezen in de 
IT- en energiesector. 

 Het fonds Best Selection van BNPP ten slotte moest het met 12 bp afleggen tegen zijn 
benchmark. Financiële aandelen als Deutsche Boerse of Clearstream gingen vooruit, 
maar het was vooral Grifols, een Spaans biotechbedrijf, dat de prestaties van het fonds 
in februari temperde. 
 

 In de regio World, die belegt in de niet-conventionele financiële sector (geen grote 
banken en verzekeraars), strandde de prestatie van onze beheerder Fiera net onder zijn 
benchmark. Door een onderweging van enkele namen (Apple, Autozone, Becton, …) die 
het in februari goed deden, liet de beheerder waarde liggen. 

 Met een excess return van 20 bp leverde het fonds Global Regional Equity van Russell 
Investments in februari een mooie prestatie. Hermes, een groeibeheerder in de 
eurozone, was verantwoordelijk voor het grootste deel van het rendement. De Japanse 
strategieën deden het minder goed.  
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Obligatiemarkt 
 

De aandelenmarkten deden in februari van zich spreken, de obligatiemarkten bleven iets minder 
volatiel in het kader van een ‘risk-off’ beweging waarbij de Bund afgelopen maand enkele 
basispunten moest prijsgeven. De Amerikaanse en Europese rentecurves evolueerden wel anders: 
de Amerikaanse deed het minder goed dan de Europese curves. 

De nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, liet op zijn hoorzitting voor het 
Congres verstaan dat de verhoging van de Amerikaanse rente wel eens sneller zou kunnen gaan dan 
gepland, terwijl de gouverneurs van de Europese Centrale Bank op de laatste vergadering veeleer 
een afwachtende houding aannamen. 

 

 

  Feb-18 YTD 

Aggregate     

Barclays Capital Euro Aggregate 0.12% -0.33% 

Barclays Capital Global Aggregate hedged in Euro -0.41% -1.28% 

Barclays Capital Global Aggregate in Euro 1.23% -1.26% 

Govies     

Barclays Capital Euro Aggregate Treasury 0.19% -0.17% 

Barclays Capital Global Aggregate Treasuries 1.75% -0.15% 

Credit     

Barclays Capital Euro Aggregate Corporates -0.02% -0.29% 

Barclays Capital Global Aggregate Corporates  0.27% -2.78% 

Barclays Capital Euro High Yield -0.67% -0.28% 

Barclays Capital Global High Yield in Euro 0.72% -1.76% 

Emerging Markets     

Barclays Capital Euro EMD -0.69% -0.80% 

Barclays Capital Global EMD 0.56% -2.76% 
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Prestaties 

In februari hadden onze obligatiebeheerders het niet makkelijk om hun benchmark de loef af te 
steken. Onze obligatiefondsen in de eurozone en de zone World boden evenwel nog altijd 
rendementen die hoger lagen dan hun respectieve benchmarks sinds het begin van het jaar. 

 

 In de EMU-zone bleef het door Bluebay beheerde fonds 28 bp achter op zijn benchmark. 
Dat had vooral te maken met zijn selectie van perifere landen (Griekenland) en de 
zwakte van de hybride bedrijfsobligaties. 

 Insight moest zijn benchmark met 13 bp laten voorgaan. Oorzaak van de minder goede 
prestatie waren vooral de bedrijfsobligaties (in het bijzonder de financiële sector), die 
het minder goed deden dan alle andere sectoren. Hun short duration-positie leidde tot 
het verlies van enkele basispunten. 

 HSBC verloor in februari 9 bp op zijn benchmark, door de minder goede prestatie van 
hybride bedrijfsobligaties en door een te grote blootstelling aan High Yield. 

 

 In de zone World liet het door Pimco beheerde fonds licht negatieve resultaten 
optekenen ten opzichte van zijn benchmark. Dat had vooral te maken met de long 
duration-positie op de VS-curve en de short duration-positie op de Japanse curve, terwijl 
de rente in Japan wegzakte. 

 Alliance Bernstein kon in februari niet beletten dat zijn benchmark beter presteerde. 
Zowel de sectorkeuze als de positionering op de rentecurves lagen aan de basis van de 
mindere prestatie. Enkel de valutabeleggingen (groeimarkten vs. ontwikkelde markten) 
leverden waarde op. 

 De prestaties van het door Aberdeen Standard beheerde fonds lagen in februari in de lijn 
van zijn benchmark. De overexposure aan de energiesectoren (Enbridge en Halliburton) 
kostte waarde. Dit werd gecompenseerd door posities in AT&T en in de banksector 
(Morgan Stanley en Société Générale), die waarde opleverden.  

 Het fonds van Russell Investments liet een positieve prestatie van 7 bp optekenen 
dankzij zijn valutaposities: een overweging in yen en een onderweging in Australische 
dollar. 

 Het ‘sustainable’-fonds van Russel Investments ten slotte klokte in februari 14 bp hoger 
af dan zijn benchmark. Een underexposure aan de industriële sector en aan 
groeiwaarden die aan de dollar zijn gekoppeld, lag aan de basis van deze prestatie. 
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DISCLAIMER 
The information contained in this document is confidential and intended only for the named recipient. If you are not 

the intended recipient of this document, you are prohibited from copying, distributing or using the information. 

This document is for general informational purposes only and does not constitute an offer regarding any financial, 

insurance or other product or service. The information/opinions contained in this document are not intended to 

provide any advice including but without limitation investment, financial, tax, accounting or legal advice. Before 

making any decision or taking any action concerning the matters in this document, the recipient is encouraged to 

conduct such investigations as he deems necessary and to seek his  own financial, legal, accounting and tax advice in 

order to make an independent determination of the suitability and consequences of any investment. 

The information/opinions contained herein are subject to change without notice. AG Insurance does not guarantee 

the accuracy, adequacy, completeness, timeliness or fitness for any specific purpose of the information/opinions 

included or referred to in this document or the reliability and honorableness of their sources. The recipient should 

ensure himself that he reads the last available version of this document. Past performance or achievements are not 

indicative of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs 

incurred on the issue and redemption of units. For more information, please contact jacques.crabbe@aginsurance.be. 


