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PERSBERICHT

Guy Wagner (BLI - Banque de Luxembourg Investments): 

Defensieve aandelen blijven achter ondanks hogere marktvolatiliteit

Luxemburg, Brussel, 8 maart 2018 – In 2017 was de volatiliteit van de financiële markten 

uitzonderlijk laag, maar het nieuwe jaar heeft daar verandering in gebracht. Tijdens de recente 

correctie blonken defensieve aandelen niet echt uit. Dat is de mening van Guy Wagner, 

bestuurder-directeur van de fondsbeheersmaatschappij BLI - Banque de Luxembourg 

Investments, en van zijn team, die tot deze conclusie komen in hun maandelijkse analyse 

'Highlights'.

In februari is de volatiliteit, die over heel 2017 uitzonderlijk laag was, teruggekeerd op de financiële 

markten. Tussen de piek van 26 januari en het dieptepunt op 8 februari daalde de S&P 500, de 

sterindex van Amerikaanse aandelen, met 10%. In februari stond niet alleen de Amerikaanse S&P 500 

op verlies; ook de Europese Stoxx 600, de Japanse Topix en de MSCI Emerging Markets vielen terug 

(in USD). “De beurzen daalden door een hoger dan verwachte stijging van de lonen in de VS. Dat 

wakkerde de vrees aan voor een stijging van de inflatie en dus ook van de rente”, stelt Guy Wagner, 

hoofdeconoom van Banque de Luxembourg en bestuurder-directeur van de

fondsbeheersmaatschappij BLI - Banque de Luxembourg Investments vast. Op sectoraal niveau zien 

we dat heel wat sectoren die doorgaans als defensief worden beschouwd (bijv. voeding) de 

neerwaartse trend volgden, omdat ze in de afgelopen jaren door heel wat beleggers werden gezien 

als een alternatief voor vastrentende beleggingen in het lagerenteklimaat, en onder druk komen te 

staan wanneer de rente stijgt. “Aangezien dividenden van kwaliteitsbedrijven in tegenstelling tot 

coupons van obligaties na verloop van tijd stijgen, gaan we ervan uit dat de zwakkere prestatie van 

defensieve aandelen slechts tijdelijk is. De technologiesector, die in 2017 de beste prestaties 

neerzette, had het minst te lijden van de correctie en is sinds het begin van het jaar nog altijd de 

sterkste sector.”
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Wereldeconomie blijft dynamisch 

De wereldeconomie blijft doorgaan op de positieve dynamiek die in 2017 is begonnen. In de 

Verenigde Staten zal de bbp-groei dit jaar naar verwachting versnellen door het soepele 

begrotingsbeleid met de fiscale hervorming van de regering-Trump en het begrotingsakkoord tussen 

republikeinen en democraten van begin februari. “In de eurozone zien we bij de landen waar het 

herstel het langst op zich liet wachten, zoals Frankrijk en Italië, nu ook stilaan tekenen van een 

groeiversnelling.” In Japan blijft de economische activiteit met ongeveer 1,5% toenemen, ondanks de 

aanhoudende bevolkingskrimp. “In China heeft president Xi Jinping nogmaals bevestigd dat hij op het 

gebied van economische groei kwaliteit belangrijker acht dan kwantiteit, wat zou kunnen leiden tot een 

tragere groei in de eerste helft van het jaar”, meent de Luxemburgse econoom.

Rente stijgt in VS, maar blijft laag in de eurozone

In de Verenigde Staten is de obligatierente in februari verder gestegen door de verbetering van de 

groeivooruitzichten. Zo flirt de Amerikaanse tienjaarsrente nu met de psychologische grens van 3%. In 

de eurozone bleef de rente daarentegen stabiel, na een stijging in januari. De tienjaarsrente is 

teruggevallen in Duitsland en Italië en licht gestegen in Spanje. “In het algemeen zijn de 

obligatiemarkten nog altijd weinig aantrekkelijk. In de eurozone blijft de rente bijzonder laag, terwijl de 

hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties voor Europese beleggers tenietgedaan wordt door de 

kosten voor het afdekken van het wisselkoersrisico van de dollar tegenover de euro.”

Dollar stijgt door vooruitzicht op economische groeiversnelling

In februari is de dollar licht gestegen tegenover de euro. De eurodollarkoers ging van 1,24 naar 1,22. 

De dollar herstelt zich omdat beleggers ervan uitgaan dat de Amerikaanse economische groei zal 

versnellen dankzij het soepele begrotingsbeleid, waardoor “de kans toeneemt dat de Federal Reserve 

de rente in de loop van dit jaar sneller dan gepland zal normaliseren. Gezien de toename van het 

begrotings- en handelstekort in de VS is het echter weinig waarschijnlijk dat de dollar verder zal 

stijgen”, besluit Guy Wagner. 
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