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Focus 

  

“Beroep van het jaar: rattenvanger” 
 
 
 
 
Wanneer we u wat in de war hebben gebracht met onze titel 
à la Grimm: meteen onze excuses. De voorbije maanden 
hebben we ons verdiept in de beeldspraak rond financiële 
markten en stelden we vast dat de financiële literatuur ruim 
put uit het dierenrijk om marktsituaties of het gedrag van 
marktparticipanten te benoemen. 
 
Meteen dan ook de vraag welke dieren in 2020 van stal zullen 
worden gehaald. Na een lang uitgesponnen beursrally, die in 
2009 van start ging en tot nu toe alleen maar ten prooi viel aan 
een aantal ‘correcties’, kan de vraag worden gesteld of de 
beren op de aandelenmarkt niet stilaan de stieren komen aflossen. Eerlijk gezegd, we denken het niet. Onze 
ervaring is dat beren maar ten tonele verschijnen wanneer de economie in een recessie duikt.  
 
Een hobbelige, maar haalbare weg 
Toegegeven, we hebben de voorbije maanden op het randje van een recessie gebalanceerd en de Damocles-
zwaarden type brexit en handelsoorlog leken ons af en toe over de rand de duwen. Maar nu komt de zon 
misschien toch opnieuw piepen. De consument houdt zich sterk, de centrale bankiers hebben wat stimulus 
bijgepompt en hier en daar verschijnen de eerste tekenen van een hersteld vertrouwen. Een schijnbare 
wapenstilstand op het Amerikaans-Chinese handelsfront en de wegebbende vrees voor een harde brexit 
spelen natuurlijk ook een rol.  
 

Uiteraard is het niet allemaal  rozengeur en 
maneschijn. De bedrijfswinsten trappelen al 
een tijdje ter plaatse en wellicht moeten de 
prognoses voor 2020 nog wat naar beneden. 
Een groei van 10-12% (wat de analisten nu 
verwachten) is wellicht wat hoog gegrepen 
maar (zonder een nieuwe val van de 
olieprijzen) een winstexpansie van 5-6% moet 
wel mogelijk zijn.  
 
Wanneer de koersen evenveel de hoogte 
ingaan en we met een normaal 
dividendrendement rekenen dan wordt 2020 
opnieuw een behoorlijk beursjaar. Maar 
zonder horten of stoten zal het wellicht niet 
verlopen. 

 
 
Hamsteren rendeert niet 

“Wie té veel blijft hamsteren krijgt ratten op bezoek. Maar de koopkracht moet beschermd en 
opgebouwd worden. Hou in 2020 dus zeker de ratten weg; die zijn gevaarlijker dan beren” 
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Het blijft belangrijk om te blijven participeren in de aandelenmarkt. De alternatieven zijn immers allerminst 
aantrekkelijk. Wie aan de kant blijft staan en geld blijft hamsteren op de spaarrekening ontloopt wel het risico 
op marktschommelingen, maar wordt allerminst vergoed. Als 2019 ons één ding geleerd heeft, dan is het wel 
dat de Europese Centrale Bank geen enkel risico wil lopen om verweten te worden er niet alles aan gedaan 
te hebben om haar inflatiedoelstelling na te streven. Amper negen maanden na afloop van haar kwantitatief 
programma werd uitgepakt met nieuwe maatregelen. De depositorente ging verder onder nul en een nieuw 
aankoopprogramma ging van start. Aan de markt werd meegegeven dat beide maatregelen zullen blijven 
duren zolang als nodig was. Wie dus rekent op een hoger rendement op spaarrekeningen wacht wellicht nog 
een tijdje op Godot.  
 
Inflatie is niet dood (de spaarrekening wel) 
Ondertussen haalt de inflatie niet de ECB-doelstelling maar wordt ze voor 2020 toch geraamd op 1,4% in 
België. Willen we onze levensstandaard behouden moet ons spaargeld minstens gelijke tred houden met de 
inflatie. En dat is niet zo!  Hier verschijnt de rat op het toneel.  De rat knabbelt onverminderd aan de 
koopkracht. Dag na dag, week na week en jaar na jaar.  

 
Het is helaas geen fabeltje maar bittere ernst dat de 
populaire spaarrekening aan de huidige rente zorgt voor 
verlies aan koopkracht. De hamsteraars verkiezen een laag 
maar zeker rendement op de spaarboek boven een hoger 
maar onzeker rendement op beleggingen maar merken niet 
dat ze erop achteruit gaan. Met 100 euro van vandaag 
kopen we morgen immers minder, volgend jaar nog iets 
minder en na een aantal jaar wordt dit al een heel pak 
minder. 
 

 
Hetzelfde geldt voor veilige staatsobligaties. Niemand rekent nog op een fors koersverlies door een 
rentestijging in de eurozone. Feit is echter dat die rentestijging ondertussen niet meer de enige reden is om 
voorzichtig met obligaties om te springen. Het gros van de staatsobligaties in de kernlanden van de muntunie 
noteert ondertussen immers aan negatieve lopende rendementen. Zelfs wie de luxe heeft de obligatie tot 
eindvervaldag aan te houden, schiet er dus bij in. Alleen in bedrijfsobligaties valt hier en daar nog iets te 
rapen. 
 
De rat is gevaarlijker dan de beer 
‘There is no alternative’ is nooit een voldoende reden om 
massaal in een financieel actief te beleggen. Een portefeuille 
moet gebalanceerd zijn, d.w.z. aangepast aan de schokken die 
de belegger denkt te kunnen verwerken. Ook al renderen ze 
niet onmiddellijk, een brok obligaties blijft nodig om de 
portefeuille in evenwicht te houden. Eén ding is echter duidelijk: 
het rendement zal van aandelen moeten komen. 
 
Kortom, wie té veel schrik heeft van de beer en blijft hamsteren 
krijgt de rat op bezoek. Meer dan ooit dient men zijn vermogen 
aan het werk te zetten, wil men de koopkracht ervan 
beschermen en opbouwen. En dat is de echte reden om te 
beleggen. Hou de rat weg want op termijn is die veel gevaarlijker dan de beer. Het beroep van het jaar wordt 
daarom: rattenvanger. 
 
 Auteur:  Dirk Thiels 
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Een samenwerking van KBC Groep. 
Neem een kijkje op www.kbceconomics.be, www.kbcsecurities.com en www.kbcam.be  

In-/Uitschrijven op de mailing lijst van The Front Row? 
Stuur een e-mail naar frontrow@kbc.be met vermelding “The Front Row” en/of “Notendop”. 

  
 
 
 

   
 Disclaimer  

 Deze publicatie vormt een algemene duiding van de economische actualiteit en kan niet beschouwd 
worden als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële 
instrumenten, noch wordt er enige beleggingsstrategie voorgesteld. In sommige gevallen kan deze 
publicatie evenwel verwijzen naar en samenvattingen bevatten van beleggingsaanbevelingen van 
andere entiteiten van de KBC-groep. 
 
De informatie opgenomen in deze publicatie mag worden hergebruikt, op voorwaarde dat dit wordt 
aangevraagd en dat KBC expliciet met dit hergebruik heeft ingestemd. Het hergebruik moet in ieder geval 
beperkt blijven tot de tekstuele informatie. KBC Bank heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar 
geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en 
tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de 
voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit 
tot uiting zullen komen. 
 
KBC Groep NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelde) 
kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is 
van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze 
publicatie of op de websites www.kbcam.be, http://www.kbcsecurities.be en 
www.kbcprivatebanking.be. 
 
KBC Groep NV – onder toezicht van de FSMA – www.kbc.com 
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