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‘’De eurozone staat op barsten’’, zo bericht de Telegraaf op 7 mei 2012. Maar wie het artikel leest, kan 
vaststellen dat sensatiezucht de boventoon voert en de diepgang ontbreekt. Een opeenstapeling van dit soort 
onzinnige berichten is schadelijk voor het consumentenvertrouwen en brengt het economisch herstel niet 
dichterbij. Dit terwijl we juist groei nodig hebben om het toegestane tekort (3% van ons BNP) in evenwicht te 
kunnen houden. In dit verband is het opmerkelijk dat Den Haag in 2012 ruim € 25 miljard meer uitgeeft dan er 
binnenkomt. Dat is een reëel tekort van zo’n 10%! Echter, het werkelijke probleem van landen zoals Nederland 
is dat de gemiddelde leeftijd van de werkenden stijgt en wij inmiddels zo’n 4,5 miljoen uitkeringsgerechtigden 
hebben op basis van 7,5 miljoen huishoudens. Deze data zouden een helder signaal moeten zijn dat onze 
economie in een onbalans verkeert. Hoe anders is het gesteld in landen waar de economie nog niet verzadigd is 
en een ambitieuze beroepsbevolking ten volle gebruik maakt van de kansen die er zijn.        

 
Europese toppers; Polen en Turkije                    

Het behoeft geen betoog dat landen zoals China, India, 
Brazilië en Rusland de kar trekken als het gaat om de 
groei van de wereldeconomie. Maar ook dichterbij huis 
zijn er landen die het verassend goed doen. Denk hierbij 
vooral aan Polen en Turkije. Zo is Polen, met 39 miljoen 
inwoners, inmiddels de 6e economie van Europa met een 
gemiddelde economische groei van ruim 5% over de 
laatste 10 jaar. Echter, in Turkije gaat het allemaal nog 
wat sneller. Niet in de laatste plaats als gevolg van de 
demografische ontwikkelingen. Turkije komt qua 
inwoners (74 miljoen) dan ook dicht in de buurt van 
Duitsland dat te maken heeft met een stagnerend 
inwonertal. In 2011 groeide de gediversifieerde 

economie van Turkije met 8,5% (2010; 9%) en ook voor 2012 wordt een sterke groei voorspeld. Helaas is de 
inflatie wel wat hoger dan in de rest van Europa maar dat is niet vreemd, gelet op de inhaalslag die o.a. op het 
gebied van de lonen wordt gemaakt. Een prettige bijkomstigheid is dat ook de kredietwaardigheid van Turkije 
stijgt, dit in tegenstelling tot veel ontwikkelde landen. Voor obligatiebeleggers is dat gunstige ontwikkeling.      
 
Bedrijfsobligaties in Turkse Lira’s   
Steeds meer beleggers willen exposure in buitenlandse valuta. Echter, het rendement op obligaties in Zwitserse 
Franken, Noorse Kronen en Dollars is doorgaans lager dan in de Eurolanden. Reden temeer om ook 
bedrijfsobligaties in Turkse Lira’s te overwegen. In de selectie van Ortelius zijn thans een 3-tal interessante 
obligaties opgenomen;  
 

Obligatie Koers Effectief rendement 

8,00% European Investment Bank 04/14  (AAA rating) 100,50% 7,75% 

7,25% Rabobank 01/15  (AA rating)    98,25% 7,95% 

7,75% Bank Nederlandse Gemeenten 02/16  (AAA rating)   99,65% 7,80% 

    
Ortelius Wealth Management bv is gespecialiseerd in (bedrijfs)obligaties. Voor meer informatie; 035 – 302 00 26.     


