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De financiële zorgen van Griekenland zijn voorlopig opgelost maar de economische problemen voor de 
Eurozone zijn daarmee niet van de baan. Althans dat zou je denken op basis van de sombere voorspellingen die 
de laatste maanden over ons zijn uitgestort. Groot is dus de verbazing dat de OESO vanuit haar hoofdkantoor in 
Parijs nu met een goed nieuws show komt. In het Financieele Dagblad stond dan ook; ‘’Alle Europese landen 
lijken het groeipad te hebben gevonden’’. Want, volgens de OESO zal Europa nu aanhaken bij de aantrekkende 
wereldeconomie. Maar tegelijkertijd geeft de OESO indicator aan dat deze nog altijd op 98,7 staat, hetgeen 
wijst op een krimp, net zoals blijkt uit recente peilingen van Bloomberg. Of de Europese economie weer zal 
aantrekken zal overigens voor een belangrijk deel worden bepaald door de consumenten en de toon van de 
media. Op den duur gaat het er om dat de consument zijn geld weer wil en kan laten rollen.         

 
Geld vooral naar aandelen en bedrijfsobligaties                   

De zorgen over de euro lijken als sneeuw voor de zon 
te zijn verdwenen en het geld stroomt, vanuit de 
‘’veilige’’ staatsleningen van de VS en Duitsland weer 
richting de aandelenmarkten. Het is dus niet vreemd 
dat de koersen van Amerikaanse- en Duitse 
staatsleningen deze maand flink zijn gedaald. 
Opvallend is wel dat op dit moment de 10-jaars rente 
in Spanje en Italie zo’n 2,5% lager staat dan eind vorig 
jaar. En wie heeft opgelet weet dat de volatiliteits 
indices sinds 2007 niet zo laag hebben gestaan. 

Kennelijk zijn er dus geen beren meer op de weg en zorgt de lage rente ervoor dat beleggers op zoek gaan naar 
rendement. En zoals altijd hebben de Verenigde Staten weer de lead genomen. Niet alleen heeft de S&P500 de 
1.400 punten grens alweer aangetikt (+ 11% YTD) maar ook zijn veel Amerikaanse bedrijven, met name de 
financials, ons weer te slim af. Daar waar Europese banken nog altijd activiteiten verkopen, zijn de Amerikanen 
juist netto koper. En dat het weer goed gaat met de financials blijkt wel uit het feit dat JPMorgan het dividend 
met 20% verhoogd en voor $ 15 miljard eigen aandelen inkoopt net als AMEX dat voor $ 5 miljard aandelen 
inkoopt. Het zou dus logisch zijn om te veronderstellen dat de Europese financials spoedig volgen. Er is immers al 
veel afgeschreven en per 30 juni 2012 zal de eerste horde van Basel 3 zijn genomen. Voornamelijk als gevolg van 
de lage rente en tevens de gekrompen balansen van banken is er ook sprake van toenemende activiteit op de 
markt voor bedrijfsobligaties. Alleen al Heineken en Philips hebben deze maand enkele miljarden euro’s en dollars 
opgehaald. Een nieuwe obligatie van Luxottica, ’s wereld grootste brillenfabrikant, van € 500 miljoen was zelfs 
binnen een kwartier uitverkocht.  
 

Amerikanen zetten de toon          
Niet alleen de OESO, maar ook de FED heeft deze week aangegeven dat de economische situatie verder 
verbetert, vooral in de Verenigde Staten zelf. Er wordt nu al uitgegaan van 2,2% economische groei voor 2012, 
niet in de laatste plaats vanwege de aantrekkende consumentenbestedingen. Maar ook in Duitsland blijkt het 
toch niet zo slecht te gaan dan tot voor kort werd aangenomen. Met name de optimistische voorspellingen van 
enkele CEO’s en de performance van de DAX (+21% YTD), doen vermoeden dat het met de bedrijven toch beter 
gaat dan velen nog altijd denken. Het blijft riskant in dit verband om de vaak tendentieuze berichtgeving wat 
betreft de financieel economische ontwikkelingen als leidraad te nemen bij uw beleggingsbeslissingen.        


