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Kwartaalperspectieven
J.P. Morgan Asset Management biedt u hierbij de nieuwste
editie aan van Kwartaalperspectieven. Deze publicatie gaat
dieper in op kernthema’s uit onze Guide to the markets en
omvat actuele economische en beleggingsinzichten.
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Is de Europese vertraging al in de koersen
verwerkt?

1

OVERZICHT

Matiging, of iets meer sinisters?
Na een sterk 2017 heeft de groei in de eurozone dit jaar tot nu toe aangehouden, maar wel in
een trager tempo. De vertraging doet zich het sterkst voor in de netto export, iets dat
gedeeltelijk kan worden verklaard door eerdere kracht van de euro. Deze vertraging van de
handel woog ruimschoots op tegen de lichte verbetering van de consumptie en de
investeringen, waardoor het algemene groeitempo vertraagde van 2,8% jaar-op-jaar (j/j) in
het vierde kwartaal tot 2,5% j/j in het eerste kwartaal.
Uit bedrijfsenquêtes blijkt dat de export en de maakindustrie het groeitempo in het tweede
kwartaal mogelijk zijn blijven afremmen, en dat ook het groeitempo van de
bedrijfsinvesteringen licht is gematigd. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is sinds
januari iets afgezwakt, hoewel de werkloosheid blijft dalen en de loongroei aantrekt. Over het
geheel genomen wijzen de conjunctuurenquêtes van juni op een stabilisatie van het
groeitempo, zij het op een lager niveau dan aan het begin van het jaar.

Eurozone: BBP

GTM – Europe

• De economie van de eurozone is
vertraagd, maar als de economische
gegevens niet langer teleurstellen, is
er potentieel voor aandelen uit de
eurozone om op te veren.
• De Italiaanse politiek blijft een bron
van potentiële volatiliteit, maar het is
onwaarschijnlijk dat Italië de euro zal
verlaten.
• Een mix van zowel opwaartse als
neerwaartse economische en
politieke risico’s pleit op dit moment
voor een vrijwel neutrale allocatie
naar Europese aandelen.
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Bijdrage aan de reële BBP-groei in de eurozone en de samengestelde PMI
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Bronnen: Eurostat, Markit, Thomson Reuters Datastream, J.P. Morgan Asset Management. PMI is de Inkoopmanagersindex, waarbij een score van 50 wil zeggen dat
de economische activiteit verbetert noch verslechtert. Een score boven de 50 wijst op expansie. PMI-cijfers worden getoond met driemaandelijkse frequentie.
Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Guide to the Markets - Europa. Gegevens per 30 juni 2018.
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Politiek risico
De Italiaanse politiek is tot nu toe dit jaar ook een bron van volatiliteit geweest en we
verwachten dat dit zo zal blijven. De nieuwe regering lijkt erop gebrand de Europese status
quo aan te vechten, zowel voor wat betreft fiscaal beleid als immigratie. Belangrijk is echter
dat de regering de wens heeft uitgesproken om in de euro te blijven, wat te danken is aan de
groeiende steun van de Italiaanse bevolking voor de euro. Uit de laatste Eurobarometerenquête van maart blijkt dat 61% van de Italianen in de euro wil blijven en dat slechts 29%
graag uit de euro wil, terwijl 10% geen mening heeft. Wij denken dat de kans op een snel
vertrek van Italië uit de euro zeer klein blijft.
In Duitsland staat bondskanselier Angela Merkel onder druk van haar coalitiepartners
vanwege haar migratiebeleid, maar wij verwachten dat dit met een EU-brede oplossing
wordt opgelost.
Een bron van meer zorgwekkend politiek risico is misschien het handelsbeleid van de
Verenigde Staten, gezien de mogelijkheid dat er tarieven worden geheven op de Europese
export van auto’s. Dit heeft het optimisme getemperd dat de huidige hausse in de
Amerikaanse consumptie (in mei stegen de detailhandelsbestedingen in de VS met 6,4%) zal
bijdragen aan een opleving van de exportgroei in de eurozone.

BELEGGINGSGEVOLGEN
• Politieke risico’s kunnen ervoor
zorgen dat de weg die voor ons ligt
hobbelig blijft voor aandelen uit
de eurozone.
• Nu de economische cijfers echter
al negatief hebben verrast,
suggereert de geschiedenis dat
aandelen weer sterk kunnen
opleven, omdat de cijfers minder
slecht worden in vergelijking met de
nu lagere verwachtingen.
• Een mix van zowel opwaartse als
neerwaartse risico’s voor de
vooruitzichten pleit voor een
neutrale visie op Europese aandelen.

Zijn de risico’s al in de koersen verwerkt?
Ondanks deze economische en politieke zorgen, zijn er ook opwaartse kansen, doordat een
behoorlijke hoeveelheid slecht nieuws al is ingeprijsd. De economische cijfers van de
eurozone zijn sinds begin maart achtergebleven bij de consensusverwachtingen. Als gevolg
daarvan zijn de verwachtingen naar beneden bijgesteld, waardoor ze makkelijker te
overtreffen zijn. In de afgelopen jaren, toen de economische gegevens net zo teleurstellend
waren als de afgelopen tijd, werden tegenvallende periodes vaak gevolgd door positieve
aandelenrendementen in de zes maanden daarna (zoals te zien de grafiek).

Economische verrassingen en aandelenrendementen
Citi Economic Surprise Index (CESI) en rendementen op aandelen voor de eurozone
Indexniveau (links); % verandering van de koersindex over de komende 6 maanden (rechts)
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Source: Citigroup, MSCI, J.P. Morgan Asset Management. EMU staat voor Europese Economische en Monetaire Unie. Rendementen uit het verleden zijn geen
betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Gegevens per 30 juni 2018.
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Kunnen de opkomende markten hogere
Amerikaanse rentetarieven aan?

OVERZICHT

Waarom maken opkomende markten zich zorgen over de hogere
Amerikaanse rente?
De grote crises in opkomende markten uit het verleden hadden één ding gemeen: ze werden
allemaal voorafgegaan door een sterke stijging van de Amerikaanse rente. Het probleem
heeft te maken met de manier waarop overheden en bedrijven in opkomende landen zichzelf
meestal financieren. Door het gebrek aan marktdiepte en liquiditeit in veel lokale markten
geven overheden en bedrijven vaak leningen uit die luiden in USD. Stijgende Amerikaanse
rentetarieven verhogen daarom de kosten van schuldfinanciering in USD, terwijl een stijging
van de waarde van de USD de omvang zal vergroten van de in dollars luidende schulden ten
opzichte van de binnenlandse economie van de uitgevende overheid of onderneming. Dit is
de situatie waarin veel opkomende markten zich in het tweede kwartaal van 2018 bevonden.
Door een bloeiende Amerikaanse economie en een strakker Federal Reserve-beleid stegen de
rentes op Amerikaanse obligaties en won de dollar aan kracht. Tegelijkertijd begon de
groeidynamiek in de opkomende markten en de rest van de wereld af te zwakken. Tegen deze
achtergrond kwamen opkomende economieën met een tekort op de lopende rekening voor
moeilijkheden te staan, als gevolg van hun afhankelijkheid van externe financiering.

• Vijf jaar na de taper tantrum, staan
de externe kwetsbaarheden van
opkomende markten weer in de
spotlights. Beleggers vrezen dat
stijgende Amerikaanse rentes en
een waardestijging van de USD de
financiële stabiliteit van de
opkomende markten kunnen
ondermijnen.
• Opkomende landen met een hoog
tekort op de lopende rekening en
een hoge buitenlandse schuld in
verhouding tot de omvang van hun
economie zijn bijzonder kwetsbaar.
Op dit moment zijn er slechts drie
landen die volgens deze maatstaven
slecht scoren. Wij zien dit daarom
niet als een zorg voor de
opkomende markten in brede zin.

Hoe groot is het risico vandaag de dag?
Na de Aziatische crisis richtten veel opkomende markten zich op de ontwikkeling van hun markten
voor obligaties in lokale valuta. Tegenwoordig bestaat het universum aan verhandelbaar
schuldpapier uit opkomende markten voor 88% uit leningen in lokale valuta. De directe
afhankelijkheid van de Amerikaanse rente is de laatste decennia dan ook aanzienlijk afgenomen.
Desondanks is het totale bedrag van de in USD luidende schulden de afgelopen tien jaar
aanzienlijk gestegen (+150%), doordat overheden en met name bedrijven hun voordeel hebben
gedaan met de historisch lage Amerikaanse rente. Het zou echter verkeerd zijn om te
veronderstellen dat de externe risico’s in gelijke mate verspreid zijn over de opkomende markten.

Blik op opkomende markten: verschil in buitenlandse kwetsbaarheden

GTM – Europe
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Bewegingen opkomende valuta’s, saldo’s van de lopende rekeningen en verbetering buitenlandse schuldpositie
% van nominaal BBP, buitenlandse schuld betreft verandering t.o.v. 3 jaar geleden (links); % verandering YTD (rechts)
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Bronnen: Bloomberg, Oxford Economics, Thomson Reuters Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Saldo lopende rekening en buitenlands schuldpapier zijn
per eind 2017. Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Guide to the Markets - Europa. Gegevens per
30 juni 2018.
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Mexico Maleisië

Argentinië, Turkije en Zuid-Afrika lijken
kwetsbaarder dan andere opkomende
markten voor hogere Amerikaanse
rentetarieven.
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Twee maatstaven die vaak worden gebruikt om de kwetsbaarheid van een land voor stijgende
rentetarieven in de VS te beoordelen, zijn de lopende rekening en de verandering van de
buitenlandse schuld gemeten over drie jaar tijd. Op basis van deze maatstaven is de conclusie
dat veel landen in opkomende markten er goed uitzien. Turkije, Argentinië en Zuid-Afrika
kunnen echter kwetsbaar zijn voor een plotselinge stopzetting van de externe financiering.
Alle drie de landen hebben een groot tekort op de lopende rekening en alle drie hebben ze
hun buitenlandse schulden aanzienlijk verhoogd. Anderzijds hebben verschillende Aziatische
economieën een groot overschot op de lopende rekening en hebben die hun buitenlandse
schulden verminderd.
Als de betalingsbalans van een land kwetsbaar is voor een terugtrekking van externe
financiering, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat een crisis onvermijdelijk is. Zolang de
groeivooruitzichten voor de economie en de bedrijfswinsten gezond blijven, kan een crisis
worden voorkomen. Hoewel het groeitempo in de eerste helft van 2018 is gematigd, blijft het
absolute groeiniveau in veel opkomende markten gezond.

Opkomende markten: performance en winstverwachtingen
Groei en aandelenrendement opk. versus ontw. markten

% groeiverwachtingen komende 12 maanden (links); indexniveau (rechts)
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• Aziatische aandelen lijken het minst
blootgesteld aan stijgende
Amerikaanse rentetarieven en
betalingsbalansrisico’s.
• Verwacht wordt dat de
bedrijfswinsten in 2018 zullen
stijgen, en de aandelenwaarderingen
zouden de opkomende markten
steun moeten geven.

Een vertraging van het economische
momentum in opkomende markten ten
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• Ondanks de tegenwind op korte
termijn van een sterkere dollar en
de stijgende Amerikaanse
rentetarieven, lijken de opkomende
markten als geheel niet kwetsbaar
voor een crisis. Op middellange
termijn zien de opkomende markten
er nog steeds aantrekkelijk uit.
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Bronnen: (Links) Consensus Economics, Thomson Reuters Datastream, J.P. Morgan Asset Management. “BBP-groei opk. minus ontw. markten” is de
consensusverwachting voor de groei van opkomende markten over de komende 12 maanden minus de consensusverwachting voor de groei van ontwikkelde markten
over de komende 12 maanden, afkomstig van Consensus Economics. Indexniveau is een relatief indexniveau hergebaseerd tot 100 in1997. (Rechts) IBES, MSCI,
Thomson Reuters Datastream, J.P. Morgan Asset Management. WPA is winst per aandeel. Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor
huidige en toekomstige resultaten. Guide to the Markets - Europa. Gegevens per 30 juni 2018.
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De winstgroei is sterk, maar recente
gegevens laten de eerste neerwaartse
bijstellingen van de winstramingen zien.
De Aziatische winsten lijken het meest
veerkrachtig.

Bron: Guide to the Markets – Europa, pag. 67
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Duurzaam beleggen: wat is het en wat is de
invloed ervan op beleggingsbeslissingen?

Wat houdt ESG in?
Milieu: Vraagstukken in verband met de kwaliteit en het functioneren van de natuurlijke
omgeving en natuurlijke systemen, zoals CO2-emissies, milieuregels, waterschaarste en afval.
Maatschappij: Vraagstukken die te maken hebben met de rechten, het welzijn en de
belangen van mensen en gemeenschappen, zoals arbeidsmanagement, gezondheid &
veiligheid en productveiligheid.
Bestuur: Vraagstukken met betrekking tot het management van en het toezicht op
ondernemingen en andere entiteiten waarin wordt geïnvesteerd, zoals de samenstelling van
het bestuur, eigendom, aandeelhoudersrechten en beloningen.

Soorten van duurzaam beleggen
ESG-integratie
ESG-integratie is het systematisch en expliciet in aanmerking nemen van ESG-factoren in het
beleggingsbeslissingsproces. Vaak kunnen portefeuillemanagers details achterhalen over de
plannen van een onderneming voor de toekomst, de veerkracht en de bedrijfspraktijken door
directe vragen te stellen, door diepgaand onderzoek, of door actieve betrokkenheid, wat door
kan werken in de beleggingsbeslissing. ESG-integratie beperkt het beleggingsuniversum niet
en sluit sectoren of ondernemingen niet uit, tenzij dit wordt vereist door richtlijnen van
klanten of lokale regelgeving. Beleggingsteams houden rekening met de specifieke
bijzonderheden van elke strategie bij de ontwikkeling en de benadering van ESG. Deze
overwegingen kunnen zorgen voor een extra laag van risicobeperking, wat kan leiden tot
hogere risicogewogen rendementen.
ESG-integratie kan een belegger bijvoorbeeld helpen te voorkomen dat deze effecten koopt
van een productiebedrijf dat zich onvoldoende voorbereidt op tekorten aan hulpbronnen die
de levensvatbaarheid van het bedrijf op langere termijn beïnvloeden. Ook kan ESG-integratie
een portefeuillemanager helpen om een bedrijf te kiezen dat het goed doet op het gebied
van privacy- en databeveiliging ten opzichte van andere bedrijven, die op dat vlak met
moeilijkheden te maken kunnen krijgen.

Best in class
Best in class, of positieve screening, streeft er actief naar om te beleggen in ondernemingen
met positieve ESG-prestaties ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen.
Als een bedrijf bijvoorbeeld beschikt over een adequate planning voor toekomstige
milieuregelgeving en beleidsinitiatieven als gevolg van onpopulaire of klimaatverstorende
energiebronnen, kan het worden geselecteerd als “best in class” versus andere bedrijven in
de sector. Een ander voorbeeld van een best in class-onderneming is een bedrijf waar de
beloning van het senior management goed is afgestemd op de levensvatbaarheid op lange
termijn van het bedrijf, of waar de raad van bestuur van het bedrijf divers en onafhankelijk is
in vergelijking met soortgelijke ondernemingen. Net als ESG-integratie beperkt best-in-class
screening niet altijd het beleggingsuniversum.
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OVERZICHT
• Hoewel duurzaam beleggen een
breed begrip is dat verschillende
dingen kan betekenen voor
verschillende mensen, wordt het een
steeds belangrijkere overweging voor
alle beleggersgroepen en
beleggingscategorieën.
• Onderwerpen op het gebied van
milieu, maatschappij en bestuur
(environmental, social en
governance; ESG) kunnen deel
uitmaken van bredere
beleggingsdoelstellingen of een
specifieke eis zijn.
Beleggingsstrategieën die rekening
houden met ESG kunnen op
verschillende manieren worden
afgestemd op de doelstellingen van
de klant.
• NB: Zoals blijkt uit pagina 86 van de
Gids voor de markten - Europa, hoeft
het beschouwen van ESG-factoren als
onderdeel van een
beleggingsstrategie geen rendement
voor beleggers te kosten en kunnen
ze in sommige gevallen zelfs het
risicogewogen rendement
verbeteren.

MARKET INSIGHTS

Screening op basis van waarden/normen
Screening zorgt voor vermijding van bepaalde bedrijven of sectoren die niet in
overeenstemming zijn met de waarden van de belegger of die niet voldoen aan hun normen
of standaarden. Bepaalde beleggers kunnen bijvoorbeeld strenge regels hebben voor het
uitsluiten van tabak, kernenergie, wapens, alcohol en kansspelen of andere sectoren.
Anderen willen misschien ondernemingen uitsluiten die een internationale
mensenrechtennorm overtreden. De selectie van uitsluitingsstrategieën ontwikkelt zich om
tegemoet te komen aan de vraag van beleggers.

Impact-/thematisch beleggen
Thematische beleggingen zijn beleggingen die gebaseerd zijn op specifieke milieu- of
maatschappelijke thema’s of activa gerelateerd aan duurzaamheid, zoals groene obligaties,
obligaties van publieke dienstverlenende instellingen en private equity in bedrijven met
sociale doelstellingen. Zo zou een strategie met een focus op alternatieve energie of CO2reductie, worden aangemerkt als een milieugericht fonds.

Duurzaam beleggen
Overwegingen t.a.v. ‘Environmental, Social & Governance’

GTM – Europe

• ESG kan van toepassing zijn op alle
beleggingscategorieën en soorten
strategieën en hoeft niet ten koste
te gaan van het rendement voor
beleggers.
• In plaats van een afweging die
beperkingen oplegt aan het
beleggingsuniversum of de
portefeuillebeheerder, kan ESG
beter worden gezien als een extra
laag om rekening mee te houden bij
het doen van een belegging. Dit kan
potentieel leiden tot langdurig
hogere risicogewogen rendementen.

| 86
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Bronnen: MSCI, Thomson Reuters Datastream, J.P. Morgan Asset Management. MSCI ACWI en MSCI ACWI ESG Leaders luiden beide in USD, herberekend tot 100
bij de oprichting van de ESG Leaders index. MSCI ACWI ESG Leaders is een kapitalisatie-gewogen koersindex die blootstelling omvat aan bedrijven met hoge
Environmental, Social & Governance (ESG)-rangschikking ten opzichte van hun sector-peers en bedrijven uitsluit die betrokken zijn bij alcohol, gokken, tabak,
nucleaire energie en wapens. ESG-rangschikkingen worden aan bedrijven toegekend op basis van het MSCI-kader. De MSCI ESG Leaders Index richt zich op de
sectorwegingen van de onderliggende indexen om de systematische risico's te beperken die het ESG-selectieproces met zich meebrengt. Rendementen uit het
verleden zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Guide to the Markets - Europa. Gegevens per 30 juni 2018.

Bron: Guide to the Markets – Europa, pag. 86

Pagina 86 van de Guide to the Markets – Europa toont de MSCI ACWI ESG Leaders. Dit is een naar
kapitalisatie gewogen koersindex, die blootstelling biedt aan bedrijven met een hoge ESGranking ten opzichte van hun sectorgenoten en bedrijven uitsluit die betrokken zijn bij alcohol,
gokken, tabak, kernenergie en wapens.
ESG-rankings worden aan bedrijven toegekend op basis van het MSCI-kader. De MSCI ESG
Leaders Index richt zich op de sectorgewichten van de onderliggende indices.
Sinds het begin van de ESG-index presteert de MSCI ACWI ESG Leaders Index al beter dan de
MSCI ACWI Index. Dit is slechts een enkel voorbeeld van gecombineerde best in class- en
normengebaseerde screening van één dataleverancier. Er zijn tal van ESG-screenings en
-rankings van andere partijen. De index presteert ook in periodes van beursdalingen opvallend
beter dan de MSCI ACWI Index.
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Het Market Insights-programma biedt uitgebreide gegevens en commentaren op de wereldwijde markten, zonder te verwijzen naar producten. Market Insights is ontworpen als
instrument om klanten te helpen om de markten te begrijpen en hen te ondersteunen bij de besluitvorming over beleggingen, en is gericht op het onderzoeken van de implicaties
van actuele economische gegevens en veranderende marktomstandigheden.
Voor de toepassing van MiFID II worden de JPM Market Insights en Portfolio Insights-programma’s aangemerkt als marketingcommunicatie en vallen deze niet onder de MiFID
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