
 
 
 

 
ECB & IMF gaan uit van lagere rente                    juli 2013 
   
In een ‘normale’ wereld loopt de inflatie (ex belastingen) pas op zodra er sprake is van een hoogconjunctuur. 
Het is dan ook merkwaardig dat er regelmatig berichten in de media verschijnen dat we bang moeten zijn voor 
loon- en prijsinflatie terwijl de economische data niet verbeteren. Angst voor inflatie, en dus hogere rente 
niveaus, is daarom niet terecht. En dat blijkt ook wel uit de commentaren van de centrale bankiers die 
benadrukken dat de rente nog lang laag blijft. Feitelijk is er pas weer ruimte voor een hogere rente indien er 
sprake is van een structureel economisch herstel. Maar helaas zit dat er voorlopig niet in. Daarvoor zijn de 
problemen bij de Europese overheden en banken nog steeds te groot. Maar het meest problematische is de 
hoge werkeloosheid en de toenemende belastingdruk. Dit leidt ertoe dat de koopkracht blijft afnemen. En dat 
zien we ook terug in de bestedingen met betrekking tot duurzame goederen, die over de 1e helft van 2013 met 
8,7% (!) zijn teruggelopen. En wie denkt dat het straks allemaal beter wordt moet zich realiseren de echte 
lastenverzwaringen nog moeten beginnen en de aanstaande kortingen op de pensioenen (€ 1 miljard extra 
koopkrachtverlies) een grote groep consumenten zal treffen. Het zou daarom goed zijn wanneer we gaan 
accepteren dat een nieuwe periode van hoogconjunctuur nog ver weg is evenals loon- en prijsinflatie. Sterker, 
het IMF waarschuwt deze week zelfs voor deflatie en stelt, net als de ECB, dat de rente nog verder omlaag kan.               
 
Meer rente met obligaties         
Het is een merkwaardig fenomeen; wij geven ons 
spaargeld bij de bank in bewaring tegen een zeer 
lage vergoeding terwijl de banken ons geld 
vervolgens tegen een flink hogere rente uitlenen. 
Volgens het CBS staat er nu zo’n € 340 miljard op 
spaarrekeningen waar gemiddeld zo’n 1% rente 
over wordt betaald. Hiermee doen veel 
huishoudens zich nu ernstig tekort. Immers, we 
kunnen een deel van ons geld ook zelf uitlenen 
aan bedrijven zoals Heineken, Fiat of Petrobras. 
Uitgaande van gemiddeld 4,5% rente per jaar die 
obligaties van dit soort bedrijven nu betalen, zou het rendement en de koopkracht van velen er flink op vooruit 
kunnen gaan. En ook al zou de economie over een paar jaar weer een beetje aantrekken, dan nog is het de vraag 
of de rente die de bank dan betaalt heel veel meer zal zijn dan 2% per jaar. Voor een ieder die nu op zoek is naar 
een acceptabele rente en degelijke debiteuren, zouden bedrijfsobligaties een serieuze overweging moeten zijn.              

 
4,25% Petrobras per 2023  
De Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras boekte over 2012 een omzet van zo’n 
US$ 125 miljard met een EBITDA van US$ 30 miljard (debt/EBITDA ratio: 2,6).  
Deze 4,25% Petrobras per 2023 heeft een BBB rating en behoort daarmee tot de 
categorie ‘Investment Grade’. Bij een koers van 100% bedraagt het effectieve 
rendement, 4,25% per jaar. 
 

4,25% Petrobras per 2023, Senior Unsecured, koers 100%, Yield to Maturity 4,25% per jaar, S&P rating BBB 
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