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Reflatie - 
een kantelmoment

In onze vorige nieuwsbrief hadden we het reflatie-thema al enigszins aangesneden. 
Reflatie duidt op een herstel van een ondermaats naar een normaal inflatieniveau. 
De oorzaken van deze reflatie zijn fundamenteel onderbouwd. We zijn er tijdens 
onze halfjaarlijkse update van 15 juni uitgebreid op teruggekomen en hierna volgt 

een korte samenvatting die vooral grafisch gemakkelijk te volgen is.
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Grafiek 1 toont dat de Duitse 10-jarige 
rente in juni 2016 haar dieptepunt heeft 
gekend op een niveau van -0.40%. Het 
omslagpunt staat aangeduid met een 
oranje ster. Op dat moment waren be-
leggers dus bereid om hun geld uit te le-
nen aan de Duitse overheid tegen beta-
ling van een negatieve rente van -0.40%. 

Maar sindsdien zijn de economische 
perspectieven opgeklaard en de infla-
tieverwachtingen dus ook toegenomen. 
Dat resulteerde in een lichte stijging van 
de Duitse 10-jarige rente naar het huidi-
ge niveau van 0.30%.

Grafiek 2 geeft de evolutie van de con-
sumentenprijsinflatie (CPI) in de VSA 
en de Eurozone weer. Beide CPI-curves 

nemen een scherpe duik op het einde 
van 2014 omdat de olieprijs tussen juli 

2014 en december 2014 in elkaar stuikt 
van 100 USD/vat naar 50 USD/vat. Maar 
wanneer een jaar later de negatieve in-
vloed van dat olieprijseffect is opgehou-
den, kan de CPI in de VSA terug stijgen. 
Dat betekent dat de andere bestand-
delen van de CPI in de USA opwaartse 
prijsdruk kennen, terwijl dat in de Eurozo-

ne niet het geval is. De CPI in de Eurozone 
blijft rond de 0% schommelen tot in juni 
2016 (oranje ster), waarna ze een stevi-
ge stijging kent.

Grafiek 3 schetst de evolutie van de 
producentenprijsinflatie (PPI) in dezelf-
de regio’s;  telkens een product de fa-
briekspoort verlaat, wordt een prijsver-
gelijking met het voorbije jaar gemaakt. 

De grafiek toont aan dat die fabrieksprij-
zen tussen 2013 en medio 2016 gedaald 

Grafiek 1. Rente 10-jarige Duitse overheidsobligaties 2010-2017

Grafiek 2. CPI Eurozone en VSA 2006-2017

In de eurozone 
is sinds juni 2016 
het ondernemers-

vertrouwen in 
de diensten- en 

industriële sector 
sterk gestegen
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zijn, tot -5% op jaarbasis. Mocht grafiek 
2 met de CPI u niet overtuigd hebben 
van het feit dat we in de Eurozone in 
een gevaarlijke deflatoire context (over)
leefden, dan zal grafiek 3 dat wel doen. 
In juni 2016 (oranje ster) vindt dan een 
spectaculair herstel van de PPI plaats.

De oorzaken van deze reflatie zijn fun-
damenteel onderbouwd. Grafiek 4 toont 
aan dat voor de Eurozone sinds juni 2016 
(oranje ster) het ondernemersvertrou-
wen in de dienstensector en de indus-
triële sector sterk gestegen is. Het bete-
kent dat de economische activiteit wordt 

verwacht toe te nemen met bijkomende 
R&D-investeringen, investeringen in extra 
capaciteit, extra aanwervingen, kortom 
BBP(Bruto Binnenlands Product)-groei, 
tot gevolg. Een soortgelijk beeld zien we 
trouwens in de VSA maar niet in China. 
De Chinese economie bevat veel over-
capaciteit in de verwerkende nijverheid, 
vooral in de basisindustrieën zoals staal, 
steenkool en cement. In deze laatste drie 
sectoren is de Chinese overcapaciteit 
even hoog als de bestaande capaciteit 
in Europa, VSA en  Japan samengeteld, 
vertelde Mark Mobius van Franklin Tem-

pleton ons tijdens een presentatie eer-
der deze maand.

Grafiek 5 toont dat in juni 2016 (oranje 
ster) ook het consumentenvertrouwen in 
de Eurozone en de VSA een stevige op-
kikker kreeg om zelfs opnieuw het maxi-
mumniveau uit de voorgaande periode 
van hoogconjunctuur (2006-2007) te 
bereiken.

Op macro-economisch gebied is er 
geen vuiltje aan de lucht. De beurs loopt 
op deze positieve verwachtingen vooruit 
en bereikt hogere koersen die zolang de 
winstgroeiverwachtingen worden inge-
lost, zeker zullen kunnen stand houden. 

De Shiller P/E die de huidige koersen ver-

gelijkt met de gemiddelde winst over de 

Grafiek 3. PPI Eurozone en VSA 2006-2017

Grafiek 4. Vertrouwensindicator producen-
ten Eurozone 2014-2017

Grafiek 5. Vertrouwensindicator consumenten Eurozone en VSA 2006-2017
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voorbije 10 jaar geeft in grafiek 6 wel-
iswaar aan dat de Amerikaanse beurs 
weinig stijgingspotentieel (+0.6%) heeft 

bij een Shiller P/E van 29. De huidige 
waardering van de Europese beurzen op 
basis van winst 2016 (P/E 18) verschilt 
niet van de huidige waardering op basis 
van de gemiddelde winst van de voor-
bije 10 jaar (Shiller P/E 18). De winst van 
2016 verschilt dus niet van de gemid-
delde winst over de voorbije 10 jaar, wat 
wil zeggen dat de Europese economie 
-gemiddeld gezien- zowat pas op de 

plaats heeft gemaakt.  Gezien de hoger 
beschreven reflatietrend, lijkt hier sinds 
juni 2016 een fundamentele kentering in-
getreden te zijn.

Tenslotte dienen we u nog te wijzen op 
de gevaarlijke implicaties van een vlak-
ke rentecurve. Het Fed-model leert dat 

wanneer het verschil tussen de 10-jari-
ge en de 3-maandsrente te klein wordt, 
een recessie in de maak is. Op grafiek 
7 geeft de zwarte lijn de steilheid van 
die rentecurve weer. Wanneer deze het 
rode ‘0’-niveau benadert, volgde in het 
verleden niet veel later een recessie in 
de VSA, zoals aangeduid met de blau-
we stroken. Momenteel is de rentecurve 
nog tamelijk steil met een verschil tussen 

lange en korte termijn rente van 1.487%, 
dus nog ruim boven de 0%. •

Grafiek 6. Shiller P/E. Bron: Research Affiliates

Grafiek 7. Fed Probit Model. Bron: Federal Reserve Bank of New York

CONCLUSIE

We ronden af als volgt:

RISICOVRIJE RENTE
De risicovrije rente (momenteel 

0.30%) biedt geen vergoeding voor 
inflatie plus tijdswaarde. De reflatie 

van de risicovrij rente op 10 jaar 
naar een normaal niveau (tussen 
de 3 en 4%) zal nog enige tijd ver-
gen, maar komt er onvermijdelijk 

aan. Ze zal dan ook in de  waarde-
ringsmodellen van risicodragende 

activa een danig neerwaartse 
impact hebben op de prijs.

EUROZONE
Eurozone-aandelen: macro ‘sweet’ 
spot (expansief monetair beleid, 

aantrekkende vertrouwensindica-
toren, dalende werkloosheid, lage 

olie, dure USD). De winstgroei-
verwachtingen hoog gespannen, 

maar het beursoptimisme is 
gerechtvaardigd.

VSA
VSA-aandelen: macro ‘sweet’ spot. 
Het monetair beleid evolueert van 

expansief naar neutraal en de 
winstgroeiverwachtingen nemen 
af, waardoor het stijgingspotenti-
eel van de beurs beperkter wordt 
ondanks de hoge economische 

groei. 

GROEILANDEN
Groeilanden-aandelen: ma-

cro ‘sweet and sour’ spot. Er zijn 
meerdere Chinese onevenwichten, 
maar een lage beurswaardering 
en een hogere BBP-groei com-

penseren dit.
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Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglemen-

teerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Finan-

ciële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsgebied’ 

zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire me-

dedeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van 

onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie 

overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-

antwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 

kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 

belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 

die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze 

risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of 

gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 

geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 

zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwach-

tingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd 

te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief 

en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen 

vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoe-

wel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan 

de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet ge-

garandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden 

voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze 

publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie 

is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 

de Belgische rechtbanken.


