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Voorzitters van centrale banken zouden maar wat 

graag willen hebben dat de markten aan hun leiband 

lopen, maar de tijden zijn veranderd. De markten 

bepalen.

Er was een tijd dat beleggers 
en markten reageerden op 
gebeurtenissen als de publi-

catie van winstcijfers of renteverho-
gingen. Momenteel reageren bank-
presidenten en ondernemers op de 
verwachtingen in de markt. CEO’s 
zeggen dat de verwachtingen van 
analisten niet waargemaakt kunnen 
worden. De spelers op de fi nanciële 
markten zijn ontevreden als iemand 
als Fed-president 
Yellen geen aansluitende opmerkin-
gen maakt op de ramingen die in de 
markt leven. Het blijft gaan om het 
spel van actie en reactie. Alleen het 
rollenspel is wat gewijzigd. Maar 
het is goed dat Yellen daar niet in 
meegaat. Zij bepaalt het monetaire 
beleid dat goed is voor de VS en niet 
de portefeuille van een aantal fonds-
managers, die in feite alsmaar spe-
culatiever gedrag vertonen door te 
beleggen op een gebeurtenis die zij 
graag zouden willen zien gebeuren. 

Andy Bosomworth, 

ECB-specialist bij 

Pimco: “De ECB 

heeft weinig ruimte 

om de rente verder te verlagen. 

Het opkopen van effecten biedt 

nog wel voldoende mogelijk-

heden. Als dat onvoldoende 

werkt, zou de neiging kunnen 

toenemen om de onafhankelijk-

heid van de centrale bank op 

te heffen en begrotingstekorten 

rechtstreeks door de centrale 

bank te laten fi nancieren.”

Guy Wagner, 

hoofdeconoom van 

Banque de Luxem-

bourg: “Hoewel de 

wereldeconomie niet in vrije val 

is, blijft er sprake van groeiver-

traging. Aanvankelijk was het 

de maakindustrie die het liet 

afweten, maar nu begint ook de 

dienstensector minder goed te 

presteren. De beurzen blijven 

kwetsbaar door de zwakkere 

internationale conjunctuur en de 

fi nanciële risico’s. ”

Robin McDonald, 

fondsbeheerder 

bij Schroders: 

“Markten lijken 

naar een omslagpunt te bewe-

gen, daarom kun je zowel spre-

ken van een bull- en bearmarkt. 

Hoe gaat het verder? Veel hangt 

daarbij af van de Amerikaanse 

economie. Staat die er zwak-

ker voor dan gedacht, dan kan 

de dollar verzwakken als de Fed 

weer voorzichtiger wordt. ” 

De omslag

Snel zal dan worden 
gedacht aan een nieuwe 
recessie, uitmondend in 
nieuwe angsten voor een 
Grote Recessie of een Grote 
Depressie. U en ik houden 
dan de hand op de knip, 
consumptieve uitgaven dalen 
en productieoverschotten 
nemen toe. Het is sentiment; 
fundamenteel slaat zo’n 
reactie nergens op. Daarom 
is infl atie belangrijk. Het is 
wachten op de omslag.
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Een belegger mag zich best afvragen 
of hij aan zo’n manager zijn vermo-
gen moet toevertrouwen.

Op zoek naar houvast
Er is natuurlijks niets mis mee dat 
fondsmanagers en beleggers op 
zoek zijn naar houvast, een vorm 
van zekerheid. Door de wirwar van 
wereldwijde economische vertak-
kingen en afhankelijkheden is beleg-
gen niet eenvoudig. Meedrijven 
op de internationale geldstromen 
wordt steeds belangrijker, bijna de 
weg van de minste weerstand. Het 
belang van uitkomsten van de bij-
eenkomsten van de Fed moet vooral 
worden gezocht bij het effect op de 
waardeontwikkeling van de dollar, 
omdat deze voor de komende kwar-
talen bepalend zal zijn voor de ont-
wikkeling van de geldstroom. Hoe 
hoger de dollar, hoe meer beleg-
gingskapitaal richting de VS zal 
stromen. Alleen lijkt de charttech-
nische kans groot dat de euro/dol-
lar meer in het voordeel zal werken 
van Europese dan van Amerikaanse 
aandelen; de dollar gaat dus omlaag. 
Daar komt nog eens bij dat Euro-
pese aandelen goedkoper zijn dan 
Amerikaanse. Lastig blijft het voor 
fondsmanagers en hun analisten-
teams om een omslag in hun strate-
gie te onderbouwen en te verklaren. 
Neem als eenvoudig voorbeeld hun 
visie op de kansen op de Chinese 
aandelenmarkt van Shanghai. Toen 
een paar jaar geleden de index hard 
op weg was naar de 5000, viel men 
over elkaar heen, maar wat zijn ze 
bedrogen uitgekomen. Ze gingen 
mee in de euforie. Ze dreven mee 
op de geldstroom, die bovendien 
sterk werd gevoed door commer-
ciële kansen. Hun ogen waren vol-
ledig gesloten voor de problemen 
waar men zich nu aan vastklampt 
om na een halvering van het koers-
gemiddelde (nog) niet in de markt 
te stappen. Het gaat dan om zaken 
als de groeivertraging, wat echter 
niets anders is dan een normalise-
ring van de groei; de omslag naar 

een consumptie gedreven econo-
mie, een hobbel die gedurende de 
eerdere hausse als koopmotief werd 
gezien; het volgzame gedrag van 
Chinese beleggers en de uitslagen 
die dat veroorzaakt, wat altijd al zo 
is geweest, en de probleemlenin-
gen van banken. Die leningen zijn 
eigenlijk het grootste gevaar. Ze 
mogen sinds kort worden omgezet 
in aandelen die in handen komen 
van de banken, waarmee zowel de 
kansen als de risico’s voor de ban-
ken toenemen. Maar ook in de VS, 
Japan en Europa zijn er problemen.

Ballenbak
Het enige antwoord dat de markten 
op deze kluwen van risico’s hebben, 
is de noodzaak tot monetaire verrui-
ming. Dus nog meer geld in de eco-
nomie pompen, dus nog meer bal-
len in de ballenbak zodat kinderen 
zich nog beter kunnen verstoppen. 
Maar er zijn ook tegengeluiden. 
Terecht. Het is precies hetzelfde 
als met de oude geleide economie: 
hoe groter, hoe beter. Er werd niet 
gemanaged op winstmaximalisatie 
(welke ondernemer doet dat tegen-
woordig nog wel?) maar op omvang, 
alsof dat een garantie is voor het 
voortbestaan van een onderneming. 
Het gevolg is: overproductie, lege 
productiehallen, massaontslagen, 
lage prijzen en deflatoire krach-
ten. Dat alles is mede gevoed door 
de verruimende maatregelen en de 
daarbij horende kustmatig lage ren-
te. Het ziet er steeds meer naar uit 
dat de centralebankpresidenten van 
financiële markten monetaire junks 
hebben gemaakt met hun beleid van 
pompen totdat de deflatie is verzo-
pen.

Scott Mather, een van de chief 
investment officers van vermogens-
beheerder Pimco, vraagt zich af of 
het huidige onconventionele mone-
taire beleid niet het tegenoverge-
stelde bereikt van wat ermee wordt 
beoogd. “Het beleid is gericht op 
het verlagen van de rente in de 

veronderstelling dat dit altijd goed 
is voor groei en dat het de inflatie 
stimuleert. Toch hebben nulren-
tes, negatieve rentes en monetaire 
verruiming niet de beoogde effec-
ten gehad. En desondanks blijven 
centrale banken meer inzetten op 
maatregelen die duidelijk niet wer-
ken, met als basismodellen die niet 
in de huidige omstandigheden zijn 
getoetst. Het is denkbaar dat rente-
verlagingen niet het ‘normale’ effect 
hebben wanneer het beleid verre 
van normaal is. Er komt intussen 
steeds meer empirisch bewijs dat 
erop duidt dat lange periodes van 
lage rentes, nulrentes en negatieve 
rentes niet leiden tot een opleving 
van groei en inflatie zoals Keyne-
siaanse modellen voorspellen. Er 
komen zelfs steeds meer aanhangers 
van het idee dat te langdurig lage 
rentes kunnen leiden tot dalende 
inflatie, uitmondend in deflatie, met 
een negatief effect op de groei.” 

Economische wet
Waarin centrale banken hebben 
gefaald is het niet aanzwengelen 
van de omloopsnelheid van geld. 
Dat heeft nu eenmaal een veel gro-
ter effect op de inflatie, vooral als 
dit gepaard gaat met een krimpende 
overproductie. Het is een economi-
sche wet dat prijzen stijgen als de 
beschikbare geldhoeveelheid (= de 
werkelijke geldhoeveelheid x de 
omloopsnelheid) toeneemt bij een 
lagere productie. “De wereldecono-
mie heeft meer nodig dan het sti-
mulerende beleid van de centrale 
bank”, zei Willem Buiter, hoofd-
econoom bij Citigroup, onlangs op 
CNBC. “Centrale banken schieten 
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nu met erwten. De beleidsmakers 
is het niet gelukt om de inflatie aan 
te jagen en dat zal ook in de toe-
komst niet het geval zijn.” Buiter 
trekt een vergelijking tussen Europa 
en Japan, oftewel decennia van (te) 
lage inflatie.

Is de Japanisering van de westerse 
economie een probleem? Nee, want 
een economie kan heel goed groei-
en in een periode met lage inflatie. 
Alleen zal de jaarlijkse groei wat 
meer om de nullijn slingeren, maar 
dat kan niet anders als de economie 
niet wordt gesmeerd met een infla-
tie van zeg maar 2%. Geen inflatie 
en een keer een negatieve groei is 
rekenkundig niets anders dan wan-
neer de groei daalt naar 1% bij een 
inflatie van 2%. Alleen werkt het 
anders qua sentiment. Snel zal dan 
worden gedacht aan een nieuwe 
recessie, uitmondend in nieuwe 
angsten voor een Grote Recessie of 
een Grote Depressie. U en ik hou-
den dan de hand op de knip, con-
sumptieve uitgaven dalen en pro-
ductieoverschotten nemen toe. Het 
is sentiment; fundamenteel slaat 
zo’n reactie nergens op. Daarom is 
inflatie belangrijk. Het is wachten 
op de omslag. 
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