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Rente gaat omhoog

Het heeft al geleid tot een 
sterke stijging van de rende-
menten op obligaties. Enkele 
kwartalen heeft Janet Yellen 
de verhoging van de rente 
weten uit te stellen terwijl de 
infl atie oploopt en de omstan-
digheden op de Amerikaanse 
arbeidsmarkt alsmaar verbe-
terden. Misschien heeft zij 
haar oog een beetje te veel 
laten hangen naar de econo-
mische ontwikkelingen elders 
in de wereld en de Ameri-
kaanse presidentsverkiezing. 
Wellicht wil de Fed een beetje 
te veel de rol op zich nemen 
van de monetaire bestuur-
ders van de wereld. Natuurlijk 
schuilt daar ook een econo-
misch belang achter. Als de 
Fed en dollar als machtsblok-
ken inboeten, zal minder kapi-
taal naar de VS stromen, wat 

vergelijkbare Amerikaanse 
leningen en 0,8% voor Neder-
landse. Tel daar nog eens 2 tot 
3% bij op en u weet waar de 
hypotheekrente naar toe kan 
gaan. De hypotheekrente voor 
een lening van 100% van de 
marktwaarde met een 
looptijd van 30 jaar is er 
vanaf 3,2%. 
Vooral bij een snel oplo-
pende rente zal anders 
naar aandelen worden 
gekeken, maar daar zal 
geen sprake van zijn: nie-
mand zit te wachten op een 
nieuwe beurskrach. Wel zullen 
beleggers minder snel bereid 
zijn om aandelen te kopen met 
een wat uit de hand gelopen 
koers-winstverhouding. Deze 
groep van aandelen zal wat 
kwetsbaarder zijn. 
Hou het simpel voor 2017.

So what, schat! 
Het is zo klaar als een klontje. De rente gaat omhoog. 
Als eerste zal bankpresident Janet Yellen van de Amerikaanse 
centrale bank, de Fed, de rente gaan verhogen. Ze zal wel 
moeten, want Donald Trump gaat als president van de VS 
fl ink wat geld uitgeven. 

een negatief effect op de groei 
zal hebben. 

Slim spel
De rente gaat omhoog. Niet 
alleen in de VS, maar ook via 
een slim spel in Japan en later 
in Europa. Wat is een normale 
rente? De formule voor langlo-
pende staatsleningen is simpel: 
de infl atie plus maximaal 2% 
als risicopremie. Bij een infl a-
tiedoelstelling van 2% komt 
dat neer op 4% op basis van 
staatsleningen met een looptijd 
van 30 jaar tegen nu 2,6% voor 
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hilarische verkiezingsstrijd

Wie de volgende president van 
de VS wordt, is nog niet te voor-
spellen, maar op grond van his-
torische gegevens zijn analisten 
het erover eens dat in het vierde 
en laatste jaar van de ambtster-
mijn van de zittende Amerikaan-
se president de markten stijgen. 
Welke sectoren hiervan profi te-
ren, is lastig te bepalen omdat 
veel politieke factoren hierop 
van invloed zijn. Infrastruc-
tuur, gezondheidszorg, fi nan-
ciële dienstverlening, media en 
defensie zullen in ieder geval de 
spekkopers zijn, ongeacht wie 
er president wordt. Waar beleg-
gers zeker van kunnen zijn, is 
de berg aan negatieve retoriek 
die Wall Street over zich heen 
zal krijgen. Banken zijn een 
makkelijk doelwit, omdat veel 
kiezers die nog altijd als de ver-
oorzakers van de fi nanciële cri-
sis zien. Farmaceutische bedrij-

alle records breken. Kandidaten 
en campagnegroepen gaan naar 
verwachting 11,4 miljard dollar 
besteden, een stijging van 20% 
in vergelijking met het verkie-
zingsjaar 2012. Digitale media 
zullen voor het eerst door de 
1 miljard dollar-grens breken.
Trump kijkt zelf intussen niet op 
een miljoentje meer of minder in 
zijn race naar het Witte Huis. Bij 
zijn kandidaatstelling zei hij een 
miljard dollar in zijn campagne te 
willen steken. Of hij dat ook echt 
heeft gedaan, is onduidelijk. De 
vastgoedmagnaat laat zich niet 
in zijn oorlogskas kijken. “Het 
is niet relevant. Ik verdien 400 
miljoen dollar per jaar, dus wat 
maakt het uit?” Toch heeft ‘The 
Donald’ één probleem. Uiteinde-
lijk presteert de beurs over het 
algemeen beter onder een Demo-
cratische dan onder een Republi-
keinse president.

Trumps 
De Amerikaanse presidentsverkiezingen dreigen uit te 
monden in een hilarische strijd waarin Donald Trump alle 
aandacht voor zich opeist.  Al schreeuwend en provocerend 
baant de Republikein zich een weg naar het Witte Huis.

ven zullen aan Hillary Clinton 
een fl inke dobber hebben. De 
Democraten zijn immers geen 
voorstander van ongelimiteerde 
prijsstijgingen van medicijnen. 
Haar tweet om een plafond te 
stellen aan prijzen van medicij-
nen voor chronisch zieken tikte 
in een keer 38 miljard dollar 
van de waarde van biotechaan-
delen weg.

Advertenties
Mediabedrijven zullen dit verkie-
zingsjaar profi teren van adver-
tentiebestedingen die dit jaar 
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CASH FINANCIAL TABLOID
Two times a year Cash Magazine will publish a Financial tabloid which is distributed together with the daily 
newspaper De Telegraaf. In every issue you will fi nd more information on real estate investments, insurances, savings, 
pensions, investments, in short, everything that has to do with personal fi nance and investment opportunities for 
private investors. In the May edition we pay attention on the winners of the vwd Cash Fund Awards. Unique is the high 
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TARGET AUDIENCE
Cash Financial Tabloid appears as a supplement with De Telegraaf, the best read daily newspaper in the Netherlands! 
De Telegraaf is known for their highest reach amongst decision makers in the business industry. This is around 25% of 
all decision makers. The total circulation is 625.000 (source: De Telegraaf) with a total reach of 2.030.000.

BENEFITS FOR ADVERTISERS
• Unique fi nancial tabloid, great umfeld for your message; 
• The Telegraaf is de biggest and most read newspaper of the Netherlands;
• Placing an advertisement in the Telegraaf means that we will also place your advertisment in the regular issue 

of Cash Magazine for free; 
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