
 
 
 

 

Herstel Eurozone nog ver weg                                                 augustus 2014  
   
Nadat eerder de kredietcrisis en de eurocrisis een economische terugval veroorzaakten lijkt het erop dat de 
eurozone opnieuw met een economische dip wordt geconfronteerd. Of het zover zal komen hangt vooral af 
van de consumentenbestedingen. Want zolang krediet op rantsoen is, de werkeloosheid niet daalt en de 
koopkracht niet verbetert, houden consumenten de hand op de knip. Maar ook de dure euro zet een rem op 
het economische herstel evenals de toegenomen spanningen tussen Europa en Rusland. Dit alles zien we dan 
ook terug in de teleurstellende bedrijfsresultaten over het 1e halfjaar. Het gevaar bestaat dan ook dat de 0,2% 
groei van Q1 binnenkort weer teniet wordt gedaan. Temeer omdat de Q2 data aangeven dat onder andere de 
Italiaanse economie in Q2 niet is gegroeid maar opnieuw 0,3% is gekrompen. Ook nemen de zorgen met 
betrekking tot Duitsland en Frankrijk toe. Zo zijn de Duitse fabrieksorders in mei weer met 3,2% gedaald terwijl 
1% stijging was voorzien. Zorgwekkend is ook dat de Europese index van de inkoopmanagers (PMI) aangeeft 
dat het sentiment in juli zeer sterk is gedaald en de economische activiteit afneemt. De conclusie kan dus zijn 
dat de groei in zowel Q2 als Q3 teleurstellend zal zijn en een ‘Triple Dip’ steeds dichterbij komt.    
 

VS lopen ver voor op de Eurozone                    
Wanneer we de winstontwikkeling van de AEX en 
Midkap bedrijven beoordelen dan moet worden 
vastgesteld dat dat de opgetelde winsten sinds 
2011 gestaag dalen en ten opzichte van 2007 
zelfs 50% lager zijn. En dan te bedenken dat men 
vrijwel doorlopend snijdt in de kosten, 
bijvoorbeeld door personeel te ontslaan. Voor de 
aandeelhouders kan dit op korte termijn goed 
uitpakken maar het zorgt er wel voor dat de 
koopkracht van een groeiende groep 
huishoudens verder afneemt. Resultante is wel 

dat steeds meer sectoren op prijs gaan concurreren wat een negatieve impact heeft op de marges. Dat deze 
neerwaartse spiraal binnenkort zal worden doorbroken lijkt vrijwel uitgesloten omdat de overheden teveel 
leunen op achterhaalde denkbeelden en een contra productief beleid voeren. Mede hierdoor wordt Europa 
steeds vaker gezien als het museum van de wereld. Hoe het ook zij, de economische groei en de inflatie (0,4%) 
laten zeer te wensen over en moeten we accepteren dat het nog jaren gaat duren voordat er sprake zal zijn van 
enig economisch herstel en dat de ECB haar rentetarieven kan verhogen. Dit in tegenstelling tot de VS waar de 
FED haar tarieven waarschijnlijk in de zomer van 2015 licht zal verhogen (0% naar 0,5%). Immers, de Amerikaanse 
economie staat er redelijk goed voor waardoor de FED haar beleid kan bijstellen. Vooruitlopend op deze 
ontwikkeling is de Amerikaanse 10-jaars rente sinds de zomer van 2013 al gestegen van 1,5% naar 2,5%. Mede 
hierdoor is yieldcurve (zie afbeelding) in de VS een stuk attractiever dan bij ons en bieden obligaties zoals 
onderstaande 5,75% Bombardier per 2022 nu 5,9% effectief rendement per jaar. Daarbij komt dat een potentieel 
sterkere US$ voor een leuk extraatje kan zorgen.      

 
5,75% Bombardier 2022 a 99%, effectief rendement 5,9% per jaar in US$   
Het Canadese Bombardier produceert vliegtuigen en treinen. Voor 2014 wordt een omzet van zo’n 
CAD 20 miljard verwacht. Per 30 juni 2014 bedroeg het orderboek CAD 75,9 miljard. In relatie tot de 
8-jaars US rente (2,2%) biedt deze Bombardier obligatie (BB-) een ‘premie’ van 3,7% per jaar.      
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