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Een lagere groei is eerder 
een teken van succes

MACRO

Lagere groei is goed

De gemiddelde globale groeicijfers ne-
men sinds 2000 structureel af. De financi-
ele crisis in 2008-2009 en de COVID-19 crisis 
in 2020 hadden uiteraard impact, maar de 
vertragende trend was voordien al ingezet. 
Vóór het jaar 2000 gold bijvoorbeeld in de 
VS een 10-jarig gemiddelde BBP-groei van 
2,25% per jaar en sinds 2000 is dit eerder 1% 
per jaar1. 

De lange termijn redenen die aan deze glo-
bale groeivertraging ten oorsprong liggen, 
zijn hoofdzakelijk terug te brengen tot de 
volgende. Ten eerste is er de vergrijzing 
in combinatie met een kleinere tot nega-
tieve bevolkingsgroei in de ontwikkelde 
landen. Een steeds kleiner deel van de to-
tale bevolking draagt maar actief bij tot de 
BBP-groei, dat is algemeen geweten. Spe-
cifiek speelt hierin ook de emancipatie van 

de vrouw een belangrijke rol. Vanaf de jaren 
’50 en ’60 vervoegden vrouwen de arbeids-
markt en deze stijging van menselijk kapitaal 
en bijhorende consumptie zorgden voor een 
versnelde BBP-groei. Dit emancipatie-effect 
is sinds eind vorige eeuw uitgewerkt. Wat 
dus een teken van succes is zoals de titel 
van dit artikel stelt. De emancipatie-inhaal-
beweging heeft haar werk gedaan, alhoewel 
het natuurlijk nog altijd beter kan.

Ten tweede zijn er de afnemende produc-
tiviteitswinsten door de verschuiving van 
productie naar diensten. 
In het geval van productie is arbeid immers 
een inputfactor die dankzij technologische 
vernieuwing almaar in belang afneemt en 
stijgende productiviteitswinsten mogelijk 
maakt. In het geval van diensten is arbeid 
het product zelf. Hier zijn minder grote pro-
ductiviteitswinsten mogelijk, alhoewel tech-
nologische vooruitgang in de toekomst ook 

It's going to 
be ok!
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hier meer perspectieven op productivi-
teitswinsten kan bieden. Dus ook in Chi-
na dat evolueert van minder productie 
naar meer diensten, zal de BBP-groei 
structureel blijven afnemen. 

De Westerse BBP-groei zal in de toe-
komst nog maar uitzonderlijk het niveau 
van de 2% overstijgen. We zullen ons 
eerder moeten tevreden stellen met een 
gemiddelde 1% BBP-groei per jaar, ook in 
Europa.

Lage inflatieverwachtingen … 
vooralsnog

Die lagere groei zet vanzelfsprekend 
ook de inflatieverwachtingen onder 
druk. En daarmee ook de verwachtin-
gen voor de lange termijn marktrente 
en de korte termijn beleidsrente. 

Er valt vandaag geen inflatie in velden 
noch wegen te bespeuren en een infla-
tiestijging ten gevolge van een overver-
hitting van de economie, kan –gezien de 

structureel lagere groei- ook niet ver-
wacht worden.

Ook niet na de gigantische kwantitatieve 
versoepeling die de centrale banken in 
2020 hebben uitgevoerd. Deze kwanti-
tatieve versoepeling heeft het financieel 
systeem met liquiditeiten overstroomd, 
bovendien de kredietmarkt in een uiterst 
kritieke periode massaal ondersteund en 
tenslotte de korte en lange termijn rente 
tot 0% of lager herleid zodat een depres-
sie zoals uit 1931 kon worden vermeden. 
Centrale banken kunnen immers geld 
creëren uit het niets. Het is een on-
weerlegbaar feit dat verschillende cen-
trale banken zo goed als rechtstreeks 
het overheidstekort financieren. Vandaar 
de plastische term “drukken”.

In tegenstelling tot de centrale bank van 
Zimbabwe die maandelijks letterlijk geld 
bijdrukt ten voordele van de rekening 
courant van het ministerie van financiën 
waarmee de salarissen van het over-
heidspersoneel worden betaald, wordt 
het door de ECB gecreëerde geld gedekt 
door vorderingen op overheden met 

een kredietscore tussen de BBB (Italië) 
en AAA (Duitsland). Het door de ECB 
gecreëerde geld heeft dus een waar-
de (gedekt door reële vorderingen); 
het door de Zimbabwaanse Centrale 
bank gecreëerde geld niet (gedekt door 
waardeloze vorderingen). Het door de 
ECB gecreëerde geld leidt dus niet on-
vermijdelijk tot koopkrachtverlies. Wat 
het in Zimbabwe wel doet. Deze recht-
streekse verwatering van de bestaan-
de koopkracht leidt tot een stijging van 
de inflatie en nog erger een stijging van 
de inflatieverwachting. Zo ontstaan on-
houdbare inflatiespiralen die een eco-
nomie reddeloos naar de ondergang 
leiden.

Maar inflatie is een complex gegeven. 
Alleszins is het duidelijk dat de vroegere 
monetaristische visie waarbij een direct 
verband werd beredeneerd tussen in-
flatie en monetaire massa, geen steek 
meer houdt, indien wel was het inflatie-
peil al lang veel hoger geweest. Momen-
teel bedraagt het Europees inflatiepeil 
-0,30% en de Duitse 10-jarige overheids-
rente -0,62% (zie grafiek 1). 

GRAFIEK 1 - EVOLUTIE EUROPEES INFLATIEPEIL (CPI EUROZONE) & DUITSE 10-JARIGE OVERHEIDSRENTE (BUND 10YR)
Bron: Bloomberg data opgehaald 14/12/2020

Alleszins is het duidelijk dat de vroegere monetaristische visie waarbij een direct verband werd beredeneerd tussen 
inflatie en monetaire massa, geen steek meer houdt, indien wel was het inflatiepeil al lang veel hoger geweest. 
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1 Fully Grown: Why a Stagnant Economy Is a Sign of Success – Dietrich Vollrath
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GRAFIEK 2 - RELATIEVE WAARDERING S&P 500
Op basis van aandelenwinstrendement tov 10-jarige risicovrije overheidsrente 
Bron: Bloomberg

Dat wijst erop dat de inflatieverwach-
tingen extreem laag zijn of de efficiënte 
markttheorie heeft geen waarde meer! 
Het inflatiepeil kan terug stijgen maar 
hoogstwaarschijnlijk niet al te sterk. De 
BBP-groei zal in de toekomst immers niet 
structureel versnellen zelfs ondanks de 
recente expansie van de balansen van 
de centrale banken. 

Aandelenpremie
Als gevolg van de lage inflatiever-
wachting is de lange termijn rente laag. 
Daardoor is de trade-off tussen een 
aandelenrendement van 4% (Koers/
Winst verhouding (K/W) van 25) en 
een risicovrije 10-jarige rente van 0% in 
evenwicht. De voor een Europese beurs 
minimaal vereiste aandelenpremie van 
4% (4% aandelenrendement - 0% risico-
vrij obligatierendement) is dan immers 
aanwezig. Voeg bij die gerealiseerde 
K/W van 25 nog een jaarlijkse groeiver-
wachting van boven de 10% voor de vol-
gende twee jaar en je raakt vandaag al 
snel aan een K/W van 30 als ‘faire’ waar-
de binnen 2 jaar. 

Let wel op: wanneer de lange termijn 
rente structureel zou beginnen stij-
gen en het niveau van 0% definitief 
verlaat, dan zal dit een proportione-
le negatieve weerslag hebben op de 

waardering van de aandelenbeurzen. 
De vereiste aandelenpremie van 4% blijft 
immers staan. Een stijging van de risico-
vrije lange termijn rente van 0% naar 1% 
doet bij een aandelenpremie van 4% de 
‘faire’ K/W dalen van 25 naar 20!

Ten gevolge van COVID-19 liggen de 
gerealiseerde winsten (W) van de cy-
clische bedrijven op een laag niveau. 
Met het nieuws over de lancering van de 
eerste vaccins stijgt de beurs nu wel en 
liggen de koersen (K) op een hoog ni-
veau. Gevolg is een K/W van ongeveer 
40 voor de S&P 500. De investeerders 
verwachten dus dat de winsten van de 
bedrijven in 2021 sterk zullen stijgen. 

Tijdens de persconferentie na de jongste 
Fed vergadering van 16 december 2020 
gaf Fed-voorzitter Jerome Powell ook 
aan dat de hoogte van de K/W niet de 
juiste ratio is om de waardering van de 
beurs te beoordelen, wel de hoogte van 
de aandelenpremie. En die bedraagt 
2,5% voor de S&P 500 zoals uit Grafiek 2 
(donkerblauwe lijn) blijkt.

Of om Jerome Powell te citeren:
“If you look at P/Es they’re historically 
high, but in a world where the risk-free 
rate is going to be low for a sustained 
period, the equity premium, which is re-
ally the reward you get for taking equity 

risk, would be what you’d look at.”

Toegegeven, een aandelenrendement 
van 2,5% is niet goedkoop (en < 4% die 
hiervoor als minimum werd vooropge-
steld) maar gezien de COVID-19 impact 
(hoge K en lage W) dan toch aanvaard-
baar. En vooral vanuit historisch per-
spectief bekeken staat het verschil ten 
opzichte van de 10-jarige risicovrije rente 
(de donkerblauwe lijn in Grafiek 2) nog 
voldoende hoog. Als in 2021 de winsten 
daadwerkelijk terug stijgen, zal de K/W 
dalen en het aandelenrendement stijgen. 

De beurs noteert dus niet overdreven 
duur gegeven een historisch lage 10-ja-
rige risicovrije rente van 0,70%. Mocht 
deze rente (de paarse lijn in Grafiek 2) 
echter beginnen stijgen, dan dienen we 
op te letten en dit standpunt te hereva-
lueren.

CAPE fear
De 10-jarig voortschrijdend gemiddelde 
koers/winst-verhouding corrigeert voor 
de jaarlijkse ups & downs. Vandaar heeft 
het ook de naam CAPE : Cyclically Adju-
sted Price Earnings. Volgens de beden-
ker van deze ratio, Professor Robert Shil-
ler, geeft deze ratio de faire gemiddelde 
historische waardering van de beurs 
weer. Die ligt op een CAPE van 18 zoals 

Relative Value
Stocks still looks appealing when compared to bond yields
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de rode stippellijn aangeeft (zie Grafiek 
3). Die historisch gemiddelde Koers/
Winst verhouding van 18 betekent voor 
vele observatoren een magische grens.

Maar sinds 1990 is de CAPE slechts één 
jaar beneden de 18 gedaald, en dat was 
tijdens de financiële crisis van 2008-
2009. De belegger die sinds 1990 aan-
delen zou vermeden hebben omwille 
van een CAPE die groter is dan 18 is er 
bijgevolg uiterst slecht van afgekomen.

Die continue duurdere waardering is 
logisch. De beurs kijkt vooruit en ver-
disconteert toekomstige winststijgingen 
al voor een (groot) deel in de actuele 
waarde, en in sommige gevallen waar-
schijnlijk volledig. Maar een CAPE van 30 
hoeft dus niet zo verontrustend te zijn. 
Onthoud dat in de huidige CAPE-bere-
kening wordt rekening gehouden met 
de gemiddelde winst over de voorbije 10 
jaar die veel lager ligt (en dus tot een 
hogere CAPE leidt) dan de winst van het 
voorbije jaar zoals bij de gewone K/W. 
CAPE geeft met andere woorden mis-
schien een feitelijk inzicht op de waar-

dering in historische termen, maar het is 
zeker geen ‘timing’ –indicator.

Conclusie
Ook al loopt de waardering sterk op, de 
toekomst is niet voorspelbaar op korte 
termijn. Het staat daarentegen wel vast 
dat op lange termijn de economische 
trend structureel stijgend is en dat de 
beurs vooruit kijkt. De hele lange termijn 
sinds 1900 leert ons dat een Amerikaan-
se aandelenbelegging jaarlijks gemid-
deld 6,7%2 na inflatie rendeert en dat is 
inclusief wereldoorlogen, Grote Financi-
ele Crisis, inflatie van de jaren 1970-1980 
enz. 

Sinds 1990 stellen we vast dat ondanks 
hogere beurswaarderingen met een 
CAPE boven het lange termijn gemid-
delde van 18, de beurzen toch verder 
kunnen blijven stijgen. A priori kunnen 
slechts drie fundamentele factoren roet 
in het eten gooien. Ten eerste kan een 
forse stijging van de inflatie tot boven 2% 
op haar beurt een forse stijging van de 
rente veroorzaken waardoor de netto-

winst van de bedrijven en de consump-
tie van de particulieren zal afnemen. Ten 
tweede kan de overheid haar fiscaal be-
leid fors wijzigen wat de nettowinst van 
de ondernemingen zou verlagen en/of 
de consumptie zou doen afnemen. Ten-
slotte zou een recessie door een externe 
schok, zoals COVID-19 of door een struc-
tureel onevenwicht, zoals de oliecrisis 
(1970) en de financiële crisis (2009) de 
economie kunnen doen krimpen omwille 
van lagere investeringen en lagere con-
sumptie. Geen enkele van bovenstaan-
de fundamentele factoren lijkt ons ech-
ter op korte termijn waarschijnlijk. •

GRAFIEK 3 - CAPE FEAR 
S&P 500, 10-jarig voortschrijdend gemiddelde koers/winstverhouding
Bron: The Economist https://econ.st/3qu2Dvk - Robert Shiller, Yale University

2 Bron: J.P. Morgan Asset Management - Guide to the Markets – Europe, Data as of 30 June 2020. 
Gemiddeld jaarlijks totaalrendement na inflatie van S&P 500 index voor de periode 1900 – 2019
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De belegger die sinds 1990 aandelen zou vermeden hebben omwille van een CAPE 
die groter is dan 18 is er bijgevolg uiterst slecht van afgekomen.
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Disclaimer

LS Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

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, ver-

wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief be-

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

informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-

melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

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

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den 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.
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