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De verschillen tussen de Verenigde Staten en Japan zijn enorm. Beide landen 

kunnen economisch rake klappen uitdelen, waardoor ze zijn uitgegroeid tot 

de toppers van de wereldeconomie.

De verschillen tussen de Verenigde Staten en Japan zijn enorm. Beide landen 

Japan versus VS 

Door de herschikking van 
Europa en de opkomst van 
China is Japan ‘afgegleden’ 

naar de nummer vier op de ranglijst 
van economieën. De VS staat nog 
fi er op de eerste plaats, maar die zal 
over enkele decennia moeten worden 
afgestaan aan China. Tegelijkertijd 
zou Japan op het ranglijstje kunnen 
dalen. Het is namelijk niet ondenkbaar 
dat de Duitse economie in de verre 
toekomst wat groter zal zijn dan de 

Japanse volkshuishouding, waar de 
groeimogelijkheden worden beperkt 
tot de vergrijzing van de bevolking. 
Japan en de VS zijn beide groot 
geworden met hard werken, vallen 
en opstaan, lef en innovatie. Erg 
vernieuwend is Japan niet meer. 
Een grote mond kan het land niet 
hebben, omdat het leger nauwelijks 
meer mag doen dan de landsgrenzen 
verdedigen. Japan zit in een impasse 
en weet er niet goed uit te komen, 

maar de belasting verhogen om 
de economie een impuls te geven 
middels investeringen is een vorm 
van politieke zelfmoord. Beide landen 
zullen moeten bezuinigen, maar het is 
de VS die het voor het zeggen heeft op 
het economisch wereldtoneel. Japan 
probeert monetair mee te doen met 
verruimende maatregelen die hooguit 
een diepe recessie hebben voorkomen.
Japan is wat het is: een eiland, redelijk 
geïsoleerd van de rest.

BEURS 

jpn 3 - vs 6
De Amerikaanse aandelenmarkten zijn alle vele decennia 
toonaangevend, zij bepalen in belangrijke mate het senti-
ment op de aandelenmarkten. Hun invloed op de andere 

beurzen heeft te maken met de dominantie van de Amerikaanse economie. 
Een opleving, periode van groei elders in de wereld is vrijwel onmogelijk 
zonder groei in de VS. Dat komt ook tot uitdrukking in hogere waarderin-
gen. Voor Amerikaanse aandelen bedraagt de geraamde koers/winstverhou-
ding 17,0 tegen 12,7 voor Japanse aandelen. Het dividendrendement ligt in 
beide gevallen op 2,2%. De Japanse aandelenmarkt is gevoeliger voor valu-
taire ontwikkelingen dan de Amerikaanse. Sinds het dieptepunt in 2009 
leverde de Dow Jones een winst op van 148% plus 7%. Voor de Nikkei is dat 
108% plus 8% valutawinst.

Ronde 1
2 punten voor 

VS

Ronde 1
1 punt voor 

Japan 
2 punten voor 2 punten voor 

VSVS



THE BATTLEAuteur: Eddy Schekman

 37cashcow.nl APRIL 2016

BNP

Topfonds VS
VONTOBEL FUND - US EQUITY
Koers van het fonds: 158,81 dollar. Het 
beleggingsbeleid is in belangrijke mate 
gericht op zo’n hoog mogelijke kapitaal-
groei in de VS. De beheerder heeft de 
mogelijkheid om 33% van het fondsver-
mogen te investeren buiten het primaire 
beleggingsuniversum van het fonds.
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? 

Topfonds Japan
COMGEST GROWTH JAPAN
Koers van het fonds: 783 yen. Het doel 
van de fondsbeheerder is om te beleggen in 
aandelen van ondernemingen die hun basis 
hebben in Japan. Bij de beleggingsbeslissin-
gen wordt sterk gekeken naar de lange ter-
mijn en de kwaliteit van het bedrijf.
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? 

 2012 2013 2014 2015 2016
FONDS 14,4 22,6 24,0 19,4 -3,1
+/-CAT 2,6 -4,7 -1,0 5,0 4,3
+/-IDX 0,9 -5,1 -4,7 1,7 0,8

CATEGORIE: AANDELEN VS LARGE-CAP 
GROEI
CATEGORIE BENCHMARK: RUSSELL 
1000 GROWTH TR USD

FONDS
+/- IDX
+/- CAT

1.000 euro

2.080
1.872
1.664
1.456
1.248
1.040

832

FONDS
+/- IDX
+/- CAT

1.000 euro

 2012 2013 2014 2015 2016
FONDS 4,2 25,9 13,7 33,1 -1,2
+/-CAT -1,5 3,5 5,6 11,4 8,9
+/-IDX -2,4 4,2 4,4 11,1 9,7

CATEGORIE: AANDELEN JAPAN LARGE-
CAP
CATEGORIE BENCHMARK: MSCI JAPAN 
NR JPY

Qua trends zijn er geen grote verschillen tussen de ontwikkeling van 
de economie in de VS en Japan. De ‘dip’ van een paar jaar geleden 
moet vooral worden toegeschreven aan fi scale maatregelen. De abso-

lute groei in de VS ligt overwegend hoger dan in Japan. De VS is meer gevoe-
lig voor aanslagen van terroristen, terwijl Japan gevoeliger is voor natuur-
rampen. Op het gebied van mentaliteit en creativiteit laat de VS Japan ver 
achter zich

Ronde 2
2 punten voor 

VS  
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Wat Japan ook doet, het land blijft worstelen met de infl atie. 
Twee jaar geleden schoot de infl atie omhoog als gevolg van 
een fl inke verhoging van de btw, maar het effect daarvan is 

langzamerhand volledig verdwenen. De core infl atie beweegt margi-
naal rond de 0%, en staat daarmee ver verwijderd van de doelstelling 
van 2%. Het infl atoire beeld voor de VS is veel beter. De core infl atie 
is al opgelopen tot 2,3% op jaarbasis bij een ongeschoond infl atiecij-
fer van 1,0%. Oplopende prijzen zijn goed voor de economie, omdat 
ze als smeermiddel voor de groei worden gezien.

Op het gebied van export lopen de VS en Japan ver uiteen. Sinds 
de exportpiek in 2014 daalde Amerikaanse uitvoer met 10% en 
de Japanse met 20%. Daar staat tegenover dat het tekort op de 

Amerikaanse handelsbalans 2,7% bedraagt van het bnp. In Japan is spra-
ke van een overschot van 2,9% van het bnp.

De ontwikkeling van de rente in de VS is voor Europese beleg-
gers belangrijker dan wat de trend is in Japan. In beide landen 
is de rente kunstmatig laag gehouden om de economie een 

impuls te geven, wat in de VS beter heeft gewerkt dan in de andere lan-
den die een vergelijkbaar monetair beleid hebben gekopieerd. De VS is 
inmiddels begonnen aan het afbouwen van het opkoopprogramma, hoe-
wel nog niemand precies weet wat met het 

RENTE
Ronde 5

1 punt voor de 
VS

INFLATIE

EXPORT Ronde 3
2 punten voor 

Japan  

Ronde 4
1 punt voor de 

VS


