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Focus 

 

“Big Picture: more of the same, but less” 
 
Economische verwachtingen 

• Wereld: stabiliteit 
KBC verwacht in 2020 een geleidelijke stabilisering van 
de globale economische groei, tegen de achtergrond 
van een geleidelijk afkoelende groei van de 
Amerikaanse en Europese economie. De verwerkende 
nijverheden zullen het overal nog een tijdlang erg 
moeilijk blijven hebben, zodat het wachten blijft op een 
globale geopolitieke (handels)dooi. Centraal staat een 
relatief standhouden van het vertrouwen in de 
dienstverlenende sectoren, die het overgrote deel van 
de economie uitmaken. 

• Eurozone: voorzichtige bbp-groei 
De economische groei zal van kwartaal tot kwartaal geleidelijk verstevigen en het jaar zal afsluiten 
met een reële bbp-groei van 1,0%. Net als in 2019 verwacht KBC immers dat de particuliere 
consumptie ook in 2020 een belangrijke groeibijdrage zal blijven leveren. Het 
consumentenvertrouwen is weliswaar wat verminderd ten opzichte van vorige jaren maar blijft 
opvallend stevig. Dat blijkt onder meer uit peilingen naar de plannen voor belangrijke uitgaven in 
2020. Die sterkte is te danken aan solide jobcreatie en arbeidsmarktprestaties, stevige groei van de 
koopkracht en een verdere groei van de werkgelegenheid.  

 
Ook uit budgettaire hoek zal de groei volgend jaar een duwtje in de rug 
krijgen. De ontwerpbegrotingen, die de regeringen aan de Europese 
Commissie hebben voorgelegd, wijzen er op dat het begrotingsbeleid de 
economische groei in de komende jaren enigszins kan ondersteunen, 
weliswaar relatief beperkt en niet in alle Europese landen 

 
Factoren die de bbp-groei in 2020 beperken vinden onder meer hun wortels 
in de zwakkere externe omgeving die de industrie negatief beïnvloedt. 
Bovendien verwachten we dat de brexit en de wereldwijde 
handelsspanningen ook volgend jaar voor 

onzekerheid zullen zorgen. 
• VS: verdere vertraging 

De grootste economie ter wereld zal in 2020 goed zal blijven presteren, zij het 
aan een lager toerental. Het vertrouwen van de bedrijfsleiders in de 
verwerkende nijverheid zal tijd nodig hebben om te herstellen van de 
neerwaartse trend in de uitvoergerichte industriële productie. Die 
aanhoudende zwakte zal de binnenlands gerichte dienstensector niet 
aantasten, omdat het sentiment in de dienstensectoren standhoudt.  

 
In historisch perspectief zit het consumentenvertrouwen nog steeds op een 
sterk niveau en dus verwacht KBC geen scherpe daling in het komende jaar. 
Het scenario voorziet een solide groeibijdrage van de private consumptie, 

“De Europese 
economische 

activiteit zal in 
2020 zwak zal 

blijven, maar we 
stevenen niet af op 
een diepe en brede 

recessie” 

“Het beeld van de 
VS-indicatoren 
bevestigt een 

scenario van een 
geleidelijk 

afkoelende groei, 
zonder zware 
recessie. We 

mikken op een 
groeicijfer van 

1,7%” 

https://youtu.be/LbMZa81T6xk
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ondanks de arbeidsmarkt tekenen van afkoeling vertoont. Wel verwachten we geen extra groei-
impuls, omdat de handelsspanningen de groei in 2020 zullen blijven beknotten. 

 
Centrale bankiers: soepelheid troef 

• ECB: kijkt naar fiscaal beleid 
In 2019 versoepelden zowel de ECB als de Amerikaanse Federal Reserve hun monetaire beleid door 
de beleidsrente te verlagen. Sommige ECB-directeurs blijven voorstander van een verdere 
versoepeling, maar KBC steunt die opinie niet en stelt een constante (lage) beleidsrente voorop. Wel 
is het arsenaal van de ECB uitgeput en er worden vragen gesteld bij de effectiviteit van de recente 
stimuleringsmaatregelen voor de ondersteuning van de economische groei en het aanwakkeren van 
de inflatie. De ECB zal in 2020 actief blijven pleiten om de economie te stimuleren via de nationale 
begrotingen, zonder daarbij zijn accomoderend beleid op te geven. 

• FED: hoopvol 
Hier heerst ook intern verdeeldheid, zoals blijkt uit de verschillende 
meningen over de economische en monetaire toekomst. Ondanks 
een geleidelijke en aanhoudende vertraging groeit de VS-economie 
nog altijd behoorlijk, terwijl de inflatie in de buurt van de 2%-
doelstelling blijft. De orthodoxe Fed-gouverneurs die kijken naar de 
binnenlandse economie zien bijgevolg geen reden om het monetaire 
beleid te versoepelen. Maar het kamp van voorzitter Powell predikt 
al geruime tijd voorzichtigheid omdat de negatieve gevolgen van 
ontwikkelingen buiten de VS mee in rekening worden gebracht.  

• Renteverwachtingen: lower for longer 
Aangezien de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, de brexit en andere internationale 
ontwikkelingen nog steeds veel onzekerheid creëren, blijven we voorzichtig in onze verwachtingen 
voor de toekomstige ontwikkeling van de lange rente. Eind 2020 verwachten we een 
langetermijnrente van 0,2% op Duitse en 1,9% op Amerikaanse overheidsobligaties. KBC blijft van 
mening dat obligaties erg duur gewaardeerd zijn.  

 
Stoorzenders: meer van hetzelfde in 2020 
De belangrijkste risico-elementen voor 2020 blijven de handelsspanningen, niet in het minst tussen de VS en 
China, en de brexit. Deze risico’s blijven de krantenkoppen domineren en als dusdanig voor volatiliteit op de 
financiële markten zorgen. 
 

• Brexit 
De goedkeuring van het uittredingsakkoord is niet meer dan een tijdelijke pauze om te voorkomen 
dat het VK in 2020 uit de EU crasht met grote economische schade. Hoe de toekomstige relatie van 
het VK en de EU er op lange termijn gaat uitzien, zal pas in 2020 duidelijk worden. Vandaag staat de 
deadline voor een omvattend handelsakkoord op eind 2020, maar gezien de complexiteit van de 
materie is het erg onwaarschijnlijk dat dat haalbaar is. Naarmate de deadline dichterbij komt, zal de 
spanning weer oplopen.  

• VS/China 
We verwachten niet dat er snel een allesomvattend handelsakkoord gesloten zal worden, ook niet 
indien een tijdelijk akkoord kortstondig voor opluchting kan zorgen. Het ondertekende papier zal 
waarschijnlijk geen significante toegevingen bevatten en dus hoogstens tot tijdelijke ontspanning 
leiden, mogelijk gecombineerd met een licht positieve economische impact. Verwacht wordt dat een 
onvolledige fase 1 deal geen oplossing zal aanreiken voor structurele problemen. Er zullen geen 
toegevingen gedaan worden over structurele issues, zoals het gebrek aan een geloofwaardig Chinees 
systeem om intellectuele eigendomsrechten af te dwingen en de staatsinterventie in de industrie. De 
strijd om technologische wereldsuprematie zal niet opgelost worden in 2020. 

• VS/EU 
Het blijft koffiedik kijken of president Trump zijn handelsoorlogspijlen in 2020 op de EU zal richten. Dat 
zou erg nefast zijn voor de export van Europese, lees: Duitse, wagens. Zo’n scenario is absoluut te 
vermijden, aangezien het de al erg fragiele Duitse economie verder onder druk kan en zal zetten en 
het herstel van de Europese economie kan fnuiken. 

“Strategische 
meningsverschillen 

maken de toekomstige 
beleidsrente minder 

relevant. Wij verwachten 
geen FED- en ECB-

renteverlagingen in 2020” 
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• Verkiezingen 
Naarmate november 2020 vordert zal de onzekerheid over de uitkomst van de Amerikaanse 
verkiezingen toenemen. We verwachten een verderzetting van de huidige politieke machtssituatie in 
de VS. 

• Schermutselingen in de olielanden 
Het sentiment en de stabiliteit van de olieproducerende landen is intrinsiek onvoorspelbaar. De macht 
van het OPEC-kartel taande in het recente verleden en zal dat ook in 2020 blijven doen. Nu de 
beursgang van Aramco een feit is, kan weer duidelijk worden dat de groei van het olieaanbod 
aangestuurd zal worden door de Amerikaanse schaalolievelden. Beide factoren houden elkaar in 
evenwicht. KBC verwacht een stabiele olieprijs van 60 dollar per vat doorheen het jaar. 

• Wisselkoersfluctuaties 
De voorbije jaren werden getekend door omvangrijke schommelingen in de valuta’s van heel wat 
opkomende economieën (Turkije, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, ..). Die depreciatie was vaak het 
gevolg van binnenlandse problemen (schulden, politiek/economische crisis,…). De belangrijkste 
risicofactoren lijken vandaag echter beperkt te zijn qua destructief gehalte, onder meer en vooral 
omwille van de blijvend lage (en negatieve) rentetarieven en de stabiliteit van de Amerikaanse 
dollar.  
 

Risico-appetijt: meer agressief gepositioneerd richting aandelen 
2019 was een topjaar, met gemiddelde rendement tussen 15% en 25%. Dat optimisme wortelde grotendeels 
in het snelle beursherstel in het eerste kwartaal, waarmee een desastreus vierde kwartaal van 2018 volledig 
werd goedgemaakt. Dat optimisme herwon recent aan kracht omdat de recessievrees verdampte, de 
bedrijfsresultaten over het derde kwartaal beter dan verwacht waren en de handelsgesprekken tussen de 
VS en China tekenden voor een positief momentum. Ook lijkt de angel uit het “brexit”-dossier te zijn gehaald.  
 
KBC AM is daarom niet langer “erg defensief” gepositioneerd. Ondanks voorzichtigheid ook in 2020 geboden 
zal blijven, maken de eerste economische groeischeuten een overstap van defensieve naar cyclische, 
groeigerichte sectoren mogelijk. We verwachten een winststabilisatie in onder meer de eurozone; waar sterke 
en stabiele consumptievraag het Duitse recessiespook op armlengte moet kunnen houden. De algemene 
wereldwijde winst zal bepaald worden door blijven hoge koopkracht, ondersteund door een blijvend lage 
inflatie.  
 

• Aandelenmarkten 
Aandelen bieden de beste rendementsvooruitzichten op middellange 
termijn en ook de relatieve waardering blijft interessant. De voorkeur gaat 
in 2020 naar kwaliteitsvolle, stabiele bedrijven die meerwaarde creëren 
voor de aandeelhouders, onder meer via het inkopen van eigen aandelen. 
KBC AM verwacht een normalisatie van de rendementen: het is 
onwaarschijnlijk dat aandelen in 2020 met dubbele positieve cijfers zullen 
kunnen afsluiten. Op (middel)lange termijn wordt gemikt op 6,5% 
rendement voor een wereldwijde aandelenselectie. 

• Obligaties 
Omwille van de extreem lage en negatieve rentevoeten blijven obligaties 
heel erg duur, zodat de obligatieportefeuille vooral focust op kortlopende 
obligaties als stevige buffer fungeren tegen de te verwachten 
schommelingen van de aandelenmarkten.  

• Euro boven dollar 
Cash blijft niet aan te raden, omwille van het voorspelbare negatieve 
rendement. Die overtollige cash kan best in euro aangehouden worden. 

• Regionaal  
Het vooruitzicht van een handelsoorlog zal in beperkte mate wegen op de groei en via hogere 
invoerkosten ook op de winsten. Maar de Amerikaanse bedrijven zijn daar minder gevoelig voor dan 
Aziatische of Europese bedrijven. De Amerikaanse consument ondersteunt de groei en de VS is een 
meer gesloten economie. Amerikaanse aandelen hebben daarom de voorkeur op Europese 

“KBC AM verwacht 
een normalisatie 

van 
aandelenrendement

en. Op 
(middel)lange 
termijn wordt 

gemikt op 6,5% 
rendement voor een 

wereldwijde 
selectie.” 
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aandelen. De Amerikaanse economische groei blijft de sterkste ter wereld terwijl het wachten is op 
het aantrekken van de groei in Europa en Azië.  

• Sectorpositionering 
Er wordt ingezet op aandelen van basismaterialen, industriële sectoren, cyclische 
consumentenproducten, financiële sectoren en de informatietechnologie. Inzetten op de eerste 
groeischeuten, heet dat.  

 
Thema’s in de portefeuille 
Naast bovenvermelde grote tektonische platen, zal de wereldeconomie in 2020 ook onderhevig zijn aan 
andere geo- en politieke thema’s. Die hebben op zichzelf niet meteen het potentieel om een impact te 
hebben op het globale sentiment of risico-appetijt, maar kunnen wel als katalysator van bestaande onrust 
fungeren. 

 
• Opkomende economieën/groeimarkten 

De aandelen uit opkomende economieën hebben er geen geweldige jaren 
op zitten, maar groeimarkten kunnen in 2020 wellicht terug in de gunst 
komen. Dit soort markten doen het relatief goed in een positief beursklimaat, 
wanneer de lokale economie herstelt en bij een aantrekkelijke waardering 
tegenover de rest van de wereld. Met name de Zuidoost Aziatische landen 
hebben nog behoorlijk wat potentieel in hun mars, terwijl de 
exportcomponent van de economieën in onder meer Latijns-Amerika stevige 
rugwind ondervinden omwille van gedaalde wisselkoersen. Het is nog wat 
vroeg, maar deze factoren kunnen vermoedelijk worden afgevinkt in de loop 
van 2020. Alleen sterke grondstoffenmarkten, die meestal ook de prestaties 
ondersteunen, zien we niet meteen.  

• Cash is koning 
Europese bedrijven genereren al enige tijd significante operationele cashoverschotten. Die vrije 
kasstromen bleven en blijven plakken op de balans, waardoor de schuldratio’s terugvielen naar 
niveaus die duidelijke beslissingen noodzakelijk maken: investeren of uitkeren, aangezien overtollige 
cash nadelig inwerkt op waarderingsniveaus. Dat zal ook in België het geval zijn, aangezien de 
schuldgraad van operationele bedrijven in 2020 terug kan vallen tot amper 6% van het balanstotaal. 
We verwachten een verdere verhuis van kapitaal weg van de balans richting aandeelhouder. Dat 
kan gebeuren onder de vorm van stabiele of hogere dividenden, ofwel in de vorm van 
fiscaalvriendelijke inkoopprogramma’s. Ten derde optie zullen fusies en overnames positieve 
rendementen opleveren. In 2020 zal de reeds aan de gang zijnde consolidatiegolf verder rollen, in 
een poging de wereldheerschappij over een sector veilig te stellen en allerhande technologieën in te 
sourcen als bolt-on strategie.  

• Milieu 
KBC Asset Management blijft inzetten op drinkwater, om in te spelen op verouderde en ontoereikende 
waterinfrastructuur, klimaatverandering en de problematiek van waterkwaliteit en 
afvalwaterverwerking.  
 

 Auteur:  Jan Van Hove,  Tom Simonts Tom Mermuys 
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“Opkomende 
economieën 

hebben er geen 
geweldig jaren op 

zitten, maar 
kunnen in 2020 
wellicht terug in 
de gunst komen” 

https://twitter.com/TSimonts
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnDx5AcfmwCCpoUS6iQRbfqcU1NH3aAmz
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E-mail: 
Tel:  
Mobile: 

 
tom.simonts@kbc.be  
+32 2 429 37 22 
+32 496 57 90 38 

 
Address: 

 
KBC Groep  
Havenlaan 2 (GCM) 
B 1080 Brussels 

 
 

   

 
 

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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