
Hoe gaan financiële markten 
afkicken van hun verslaving  
aan monetaire stimulus?

MACRO

De laatste jaren krijgen beleggers als-
maar meer te maken met de rol van 
de centrale banken wereldwijd waarbij 
sommige centraal bankiers zelfs bijna 
de status van ‘rockster’ in de financi-
ele wereld dragen. Wat is nu exact de 
rol van een centrale bank? En hoe heeft 
hun beleid een impact op ons dagelijks 
leven en beleggingsportefeuille?

Voor alle duidelijkheid: centrale ban-
ken zijn niet te vergelijken met klassieke 
commerciële banken (denk aan Bank 
of America, BNP Paribas of ING) waar u 
geld kan deponeren. Wat centrale ban-
ken in sé doen kunnen we kort samen-

vatten: monetair beleid voeren! Monetair 
beleid kunnen we dan weer samenvatten 
als: alle beslissingen die centrale banken 
nemen die betrekking hebben op de prijs 
en beschikbaarheid van geld in een eco-
nomie. Hierbij kunnen ze dus verschillen-
de instrumenten gebruiken om invloed uit 
te oefenen op de hoeveelheid geld die in 
een economie circuleert, de rentetarieven 
en het inflatiepercentage. 

Deskundigen zijn het erover eens dat 
centrale banken het best werken als hun 
doelstellingen en beleid duidelijk zijn, als 
ze onafhankelijk zijn van de regering, niet 
onder invloed van de politiek staan en als 
ze geloofwaardig zijn. Geloofwaardigheid 
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is immers het hoogste goed van een cen-
trale bank. Zodra de financiële markten 
niet meer geloven in de woorden of de 
kracht van de centrale bank komt het hele 
systeem op losse schroeven… Hoewel zij 
qua doelstellingen, functie en structuur 
behoorlijk wat gelijkenissen vertonen, 
werken centrale banken wereldwijd an-
ders. Om te illustreren wat ze doen, hoe ze 
werken, en waarom ze belangrijk zijn voor 
ons, vergelijken we de Amerikaanse Fede-
ral Reserve, de Europese Centrale Bank en 
de Bank of Japan. 

CENTRALE BANKEN  
VERSCHILLEN WERELDWIJD

Laten we beginnen met de Amerikaan-
se Federal Reserve (Fed), de bekendste 
van de drie:

De centrale bank van de Verenigde Sta-
ten is de U.S. Federal Reserve. Deze is 
meer dan een eeuw oud en ontstond 
als gevolg van de grote financiële crisis. 
In 1907 heerste er in de Verenigde Sta-
ten financiële paniek gekenmerkt door 
bankruns. Bij een bankrun probeert een 
meerderheid van de cliënten van een 
bank in paniek geld op te nemen. De 
bank kan dan echter niet aan alle ver-
zoeken voldoen omdat zij niet al haar in-
gelegde geld fysiek in kas heeft. Centrale 
banken kunnen in dat geval geld lenen 
aan commerciële banken zodat deze 
niet omvallen. Vandaar dat een centrale 
bank ook een ‘lender of last resort’ wordt 
genoemd. Dit is een van de redenen 
waarom centrale banken belangrijk zijn 
en die alle centrale banken wereldwijd 
gemeen hebben.

Ten tijde van de paniek van 1907 beschik-
te het Amerikaanse economische sys-
teem niet over een centrale bank. Omdat 
er geen instelling was die als redder in 
nood kon optreden, nam de financier J.P. 
Morgan zelf deze rol op zich en schoot 
het financiële systeem te hulp. Het feit 
dat een rijke bankier de economie uit de 
nood moest helpen, was voor de rege-
ring een stimulans om bankhervormin-

gen door te voeren. In 1913 ondertekende 
president Woodrow Wilson de Federal 
Reserve Act, waarbij het Federal Reserve 
System van de VS werd opgericht.

De Fed werd opgericht om de econo-
mie te stabiliseren en transacties soe-
peler en stabieler te laten verlopen. Als 
de Amerikaanse economie gezond en 
stabiel was, zo geloofden de beleids- 
makers, zouden buitenlandse bedrijven 
eerder geneigd zijn om zaken te doen in 
het land. Vandaag de dag heeft de Fed 
twee primaire doelstellingen in wat be-
kend staat als een ‘tweeledig mandaat’ : 
prijsstabiliteit, lage inflatie (ongeveer  
2 procent) en maximale werkgelegen-
heid. Technisch gezien zijn dat drie doel-
stellingen, maar omdat prijsstabiliteit en 
inflatie rechtstreeks verband houden met 
elkaar, zeggen deskundigen dat de Fed 
twee hoofddoelstellingen heeft. Aange-
zien deze twee doelstellingen inherent 
met elkaar in spanning staan, dient de 
Fed steeds te balanceren op een slappe 
koord: ervoor zorgen dat de economie 
groeit en dat er nieuwe banen worden 
gecreëerd, maar de economie niet te 
snel laten groeien omdat dan de inflatie 
te hoog oploopt!

Dit tweeledige mandaat is het belang-
rijkste onderdeel van de taak van de 
Fed. Dit is meteen ook het grootste on-
derscheid met onze Europese Centrale 
Bank (ECB). De nadruk ligt bij ons en-
kel en alleen op prijsstabiliteit. Uiteraard 
heeft de ECB ook bijkomende opdrach-
ten  en verantwoordelijkheden. Het be-
langrijkste is echter dat de inflatie in de 
Eurozone onder controle blijft, los van 
eventueel jobverlies dat gepaard zou 
gaan met mogelijke maatregelen. De 
ECB is overigens pas in het leven geroe-
pen in 1991. De prioriteit van prijsstabili-
teit deelt de ECB trouwens met de Bank 
of Japan (BoJ). Deze werd opgericht in 
1882 en heeft als missie: prijsstabiliteit en 
stabiliteit van het financiële systeem. 

Enkele van de verantwoordelijkheden die 
de 3 organisaties delen zijn: het bevor-
deren van de stabiliteit van het financiële 
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stelsel, toezicht houden op en reguleren 
van financiële instellingen en werken aan 
veilige en efficiënte systemen om finan-
ciële transacties te verrichten. Tot slot 
brengen de centrale banken ook de con-
tante gelden die wij gebruiken, in omloop.

CONVENTIONELE MAATREGELEN

Het zou ons veel te ver leiden om alle 
maatregelen te bespreken die centra-
le banken kunnen nemen om hun doel-
stellingen te bereiken. Het arsenaal aan 
potentiële ingrepen lijkt wel eindeloos en 
varieert ook sterk door de jaren heen. De 
conventionele mogelijkheden die de 3 
centrale banken delen, laten zich wel in-
delen in 3 categorieën:

1 Reserveverplichtingen
Een van de basismethoden die door 

alle centrale banken wordt gebruikt om 
de geldhoeveelheid in een economie te 
beheersen, is de reserveverplichting. In 
de regel verplichten centrale banken de 
commerciële banken om een bepaalde 
hoeveelheid geld in reserve te houden 
(opgeslagen in kluizen of bij de centrale 
bank) tegenover het bedrag van de de-
posito's op de rekeningen van hun cliën-
ten. Een bepaalde hoeveelheid geld wordt 
dus altijd achtergehouden en circuleert 
nooit. Stel dat de centrale bank de re-
serveverplichting op 9% heeft gesteld. Als 
een commerciële bank totale deposito's 

heeft van 100 miljoen USD, dan moet zij 9 
miljoen USD opzij zetten om aan de reser-
veverplichting te voldoen. De resterende 
91 miljoen USD kan zij in omloop brengen 
(via kredietverlening).

Als de centrale bank meer geld in de eco-
nomie wil laten circuleren, kan zij de reser-
veverplichting verlagen. Dit betekent dat 
de bank meer geld kan uitlenen. Als zij de 
hoeveelheid geld in de economie wil ver-
minderen, kan zij de reserveverplichting 
verhogen. Dit betekent dat banken min-
der geld hebben om uit te lenen en dus 
kieskeuriger zullen zijn bij het verstrekken 
van leningen. In de praktijk worden deze 
drempels niet snel sterk gewijzigd aan-
gezien dit sterke liquiditeitsschokken in de 
markt kan veroorzaken.

2 Open market operations
Om de geldhoeveelheid in het sys-

teem te wijzigen maken centrale banken 
veel sneller gebruik van ‘Open Market 
transactions’. Daarbij initiëren zij  zelf 
transacties en begeven zich effectief op 
de financiële markten door het aan- en 
verkopen van kortlopend schuldpapier. De 
bedoeling is om zo de geldhoeveelheid 
die circuleert in het bancaire systeem te 
verhogen of te verlagen. Door deze trans-
acties kan immers de geldhoeveelheid die 
beschikbaar is voor commerciële banken, 
gecontroleerd worden. Dit dwingt de ban-
ken om op basis van deze geldhoeveel-
heid geld uit te lenen of te ontlenen aan 

elkaar. In de VS speelt de ‘Fed funds rate’ 
de belangrijkste rol. 
Deze rente wordt bepaald door de Fed en 
fungeert als basis voor de rente die ban-
ken elkaar onderling aanrekenen om geld 
te lenen. Deze rentevoet staat momenteel 
op 0,25%.  In Europa spreken we over de 
‘refi rente’. Deze geeft op zijn beurt richting 
aan de ‘Euribor’ rente die voorlopig nog de 
standaard is als korte termijnrente voor 
kredieten tussen banken onderling. De refi 
rente binnen de Eurozone staat al enkele 
jaren op 0. Belangrijk om aan te stippen is 
dat dergelijke ‘Open Market transactions’ 
ook de wisselkoersen sterk kunnen beïn-
vloeden.

3 Permanente faciliteiten 
Het monetair beleid van de ECB voor-

ziet ook in het vaststellen van de rente op 
de permanente faciliteiten. Door een be-
roep te doen op de permanente facili-
teiten kunnen de banken zichzelf op eigen 
initiatief en rechtstreeks met de centrale 
bank liquiditeiten met een zeer korte loop-
tijd verschaffen en aantrekken. Daarvoor 
staan twee permanente faciliteiten ter be-
schikking: de marginale beleningsfacili-
teit en de depositofaciliteit. Door de -in 
vergelijking met de markttarieven- door-
gaans ongunstige rentetarieven worden 
banken niet gestimuleerd om gebruik te 
maken van deze permanente faciliteiten. 
Meer zelfs, meestal is hieraan een zeker 
stigma verbonden en kan het wijzen op 
problemen bij de commerciële banken die 

Het arsenaal aan potentiële ingrepen van 
centrale banken lijkt eindeloos en varieert 
sterk door de jaren heen.
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hiervan gebruik maken. In de VS bestaat 
eenzelfde opzet, de ‘discount rate’. Ook de 
BoJ biedt een soortgelijk vangnet.

NIET-CONVENTIONELE  MAATREGELEN

Sinds het begin van de financiële crisis 
hebben centrale banken verschillende 
niet-conventionele monetaire beleids-
maatregelen ingevoerd. De niet-conven-
tionele maatregelen waren een antwoord 
op de uitdagingen die de verschillende fa-
sen van de crisis met zich meebrachten. 
We zoomen in detail in op wat er concreet 
in Europa is gedaan.
In de eerste fase van de financiële crisis 
waren de niet-conventionele maatrege-
len van de ECB vooral bedoeld om ban-
ken liquiditeit te verschaffen en de finan-
ciële markten draaiende te houden. Toen 
de interbancaire markt in het najaar van 
2008 opdroogde en banken er niet lan-
ger op konden vertrouwen van elkaar te 
lenen, wijzigde de ECB haar aanpak en  
verstrekte onbeperkt krediet aan banken 
tegen een vaste rentevoet.

In de tweede fase van de crisis, die de 
vorm aannam van een staatsschuld-
crisis, waren de maatregelen van de 
ECB erop gericht om de slechte wer-
king van de markten aan te pakken en 
de verschillen in financieringsvoorwaar-
den voor bedrijven en huishoudens in de 
verschillende eurolanden te verkleinen.
De ECB kocht schuldpapier, voerde her-
financieringstransacties op zeer lange 
termijn uit en kondigde voorwaardelijke 
maatregelen aan die als een krachtige 
stroomonderbreker fungeerden tegen 
de zichzelf versterkende angsten op de 
markt van staatsobligaties. ‘Whatever 
it takes’, aldus voormalig ECB voorzitter 
‘Super Mario’ Draghi.

In de derde fase van de crisis pakte de 
ECB de kredietschaarste en het defla-
tierisico aan. Nu de kortetermijnrente al 
dicht bij nul lag, waren de maatregelen 
van de ECB bedoeld om de rentetarie-
ven die als basis dienen voor kredieten 
te beïnvloeden, voor alle looptijden. Het 
tijdperk van negatieve depositorentes en 
uitzonderlijke maatregelen was hiermee  

aangebroken… Hierbij komen wij bij een 
van de gekendste en meest impactvolle 
niet-conventionele maatregelen: 
kwantitatieve versoepeling (QE)! 

Door effecten met een langere looptijd 
te kopen, tracht een centrale bank de 
marktrente op langere termijn te verla-
gen en een scheutje inflatie te creëren. 
De conventionele wapens die een cen-
trale bank inzet zijn daarentegen meer 
gericht op het controleren van de korte 
termijn rentes.

Centrale banken sturen bovendien een 
krachtig signaal naar de markten wan-
neer zij voor QE kiezen. Ze laten de finan-
ciële markt weten dat ze niet bang zijn 
om activa te blijven kopen om ‘zo lang 
als nodig’ de rente laag te houden. Dat 
signaaleffect is tot nu toe de meest in-
vloedrijke component van kwantitatieve 
versoepeling geweest. 

Concreet gaat QE als volgt te werk:

Centrale bank koopt activa
Een centrale bank kan geld ‘uit het niets 
laten verschijnen’ - het zogeheten druk-
ken van geld - door bankreserves op 
haar balans te creëren. Met QE gebruikt 
de centrale bank nieuwe bankreserves 
om op de financiële markt langlopend 
waardepapier te kopen van grote finan-
ciële instellingen (primary dealers). De 
BoJ gaat zelfs zover om bepaalde ETF’s 
met onderliggend aandelen op te kopen 
op de Japanse beurs.

Er komt nieuw geld in de economie
Als gevolg van deze transacties heb-
ben financiële instellingen meer liqui-
de middelen op hun rekeningen, die 
zij kunnen aanhouden, uitlenen aan 
consumenten of bedrijven, of ge-
bruiken om andere activa te kopen. 

STAP 1

1 2 3

KWANTITATIEVE 
VERSOEPELINGEN (QE) 
Hoe gaan ze te werk?

CENTRALE BANK KOOPT ACTIVA
Gebruik van nieuwe bankreserves 
om op de financiële markt 
langlopend waardepapier te 
kopen van 'primary dealers'.

NIEUW GELD IN DE ECONOMIE
Financiële instellingen hebben 
meer liquide middelen op hun 
rekeningen.

DE LIQUIDITEIT NEEMT TOE
Infusie van geld in de economie 
is bedoeld om problemen in het 
financiële systeem te voorkomen 
zoals kredietschaarste.

STAP 2



Beleggers veranderen hun  
asset allocatie 
Omdat vastrentende activa nu minder 
renderen, zullen beleggers eerder be-
leggen in activa die meer renderen, zo-
als aandelen. Hoewel het voornamelijk 
de bedoeling is om particulieren en be-
drijven aan te moedigen hun kasreser-
ves aan het werk te zetten (en niet op 
te potten op spaarrekeningen) Is het 
de laatste jaren duidelijk geworden dat 
als gevolg van QE tastbare activa zoals 
aandelen, goud en vastgoed als geheel 
sterkere winsten boeken. 

Het vertrouwen in de economie  
neemt toe
Door QE stellen de centrale banken de 
financiële markten en de economie in het 
algemeen gerust. Bedrijven en consu-
menten zullen terug geld lenen, investeren 
in de aandelenmarkt, meer werknemers 
in dienst nemen en meer geld uitgeven, 
wat allemaal helpt om de economie te 
stimuleren en deflatie te bestrijden.

Hoewel wereldwijd al geruime tijd werd 
nagedacht over de afbouw van QE (ta-
pering) heeft de Covid-pandemie er-
voor gezorgd dat de geldkraan zelfs nog 
verder werd opengedraaid.  In reactie 
op COVID-19 heeft de ECB het Pandemic 
Emergency Purchase Program (PEPP) 
opgezet om de economie en de finan-
ciële markten te ondersteunen. Het PEPP 
vormt een aanvulling op het programma 
van de ECB voor de aankoop van acti-
va. Beide QE-programma's samen heb-
ben de omvang van de balans van de 
ECB sinds het begin van de pandemie 
met 83% doen toenemen (zie Grafiek 1). 
Soortgelijke effecten spelen ook in de VS 
en Japan. 

AFBOUW VAN MONETAIRE STIMULANS

De financiële markten lijken de laat-
ste jaren wel verslaafd aan monetaire  
stimulus. De laatste maanden is er meer 
en meer nervositeit in de markten rond 
‘tapering’. Hoe snel of traag gaan centrale 
banken hun QE programma’s afbouwen? 

De liquiditeit in het financiële systeem 
neemt toe
De infusie van geld in de economie is 
bedoeld om problemen in het financië-
le systeem te voorkomen zoals krediet-
schaarste, wanneer de beschikbare le-
ningen afnemen of de criteria om geld 
te lenen drastisch verstrengen. Dit zorgt 
ervoor dat de financiële markten nor-
maal functioneren.

De rentetarieven dalen verder
Nu centrale banken voor duizenden 
miljarden aan vastrentende activa op-
kopen, gaan de prijzen van obligaties 
omhoog en de rendementen omlaag. 
Lagere rentetarieven maken het goed-
koper om geld te lenen, wat consumen-
ten en bedrijven aanmoedigt om lenin-
gen af te sluiten voor grote aankopen die 
de economische activiteit aanwakkeren.

Grafiek 1 - Balans van de centrale bank als percentage van het BBP 
Bron: atlanticcouncil.org/global-qe-tracker/
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STAP 5

STAP 6

RENTETARIEVEN  DALEN
Consumenten en bedrijven worden 
aangemoedigd om leningen af te sluiten, 
wat de economische activiteit aanwakkert.

BELEGGERS VERANDEREN  HUN  ASSET ALLOCATIE
Omdat vastrentende activa nu minder renderen, 
zullen beleggers eerder be leggen in activa die 
meer renderen, zo als aandelen. 

VERTROUWEN NEEMT TOE
Door QE stellen de centrale  
banken de financiële markten en de  
economie in het algemeen gerust.

STAP 3

STAP 4
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Elk woord tijdens de maandelijkse spee-
ches van  de centrale bankvoorzitters 
Powell, Lagarde en Kuroda wordt gewikt 
en gewogen. Kunnen de centrale banken 
nog een sierlijke exit bewerkstelligen? Op 
welke manier raken we uit deze extreem 
soepele monetaire omgeving zonder al 
te grote kleerscheuren?

De vraag zal zijn of stijgende inflatie en 
bloeiende markten hen zullen dwingen 
om het roer abrupt om te gooien. Ver-
schillende economen wijzen ook op de 
ongewenste effecten van te grote ba-
lansen van centrale banken gedurende 
te lange tijd.

Reeds in 2013 werd in de VS een poging 
ondernomen om de eerste QE program-
ma’s terug te draaien. Aandelenkoersen 
kregen toen een flinke dreun. De correc-
tie werd toegewezen aan het feit dat de  
Ben Bernanke, destijds Fed voorzitter, het 
tempo van de afbouw en de mogelij-
ke link met renteverhogingen te duidelijk 
ter sprake bracht. Activaprijzen daalden 
omdat beleggers gingen anticiperen en 
op de verkoopknop duwden. Dit voorval  
ondersteunt de "signaleringstheorie" 
rond QE, die stelt dat de balansen van 
centrale banken de langetermijnren-
te op obligaties niet rechtstreeks beïn-
vloeden, maar eerder fungeren als een 
marker voor toekomstige rentetarieven.  
De implicatie is dat er geen echt ‘mecha-
nisch’ verband is tussen QE en de rente.  

QE zou dus zonder veel ophef kunnen 
worden teruggedraaid als mentaal het 
verband tussen de afbouw van QE en de 
rentebeslissingen wordt verbroken. 

Sommige taperingperiodes uit het ver-
leden lijken aan deze regel te voldoen. 
De Fed verminderde inderdaad al stevig 
haar aankopen tijdens de covid-19-crisis. 
Toen de ernst van de pandemie duidelijk 
werd en de markten in het voorjaar van 
2020 in paniek raakten, kocht de Fed in 
slechts twee maanden bijna 1,5 miljard USD 
aan schatkistpapier op alvorens haar 
aankopen drastisch te vertragen. 

Uiteindelijk kwamen de aankopen de laat-
ste maanden uit op ongeveer 80 miljard 
USD per maand. Er werd niet verwacht 
dat de rente snel zou stijgen en de obli-
gatierendementen werden bijgevolg niet 
beïnvloed door de koerswijziging. Ook dit 
jaar is de rente op tienjaars Amerikaanse 
staatspapier sinds eind maart gedaald 
en de beurzen gestegen, ook al wordt er 
steeds vaker over tapering gesproken. 
Een duidelijke en efficiënte communicatie 
door de centrale bankiers is en blijft dus 
van primordiaal belang. •

De balansen van  
centrale banken 
beïnvloeden de 
langetermijnrente  
op obligaties niet 
rechtstreeks, maar 
fungeren eerder als 
een marker voor  
toekomstige  
rentetarieven. 
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melingen 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 gega-
randeerd worden. Onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens. Deze publicatie is 
onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 
de Belgische rechtbanken.
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