
 
 
 

Eurozone is er nog lang niet                              november 2013 
   
Uit de Q3 cijfers van talloze Europese multinationals blijkt dat de omzetgroei tegenvalt en de winstgevendheid 
nauwelijks toeneemt. Opvallend is dat er nog altijd flink wordt gesneden in de kosten en men steeds meer last 
begint te krijgen van de dure euro. En als we de CEO’s mogen geloven zal het de komende kwartalen allemaal 
niet veel beter worden. Maar desondanks zijn de koersen van de aandelen dit jaar flink gestegen en zijn 
Europese aandelen nog steeds ondergewaardeerd. Althans, dat is de mening van een toenemend aantal 
‘analisten’ die kennelijk in staat zijn om tamelijk nauwkeurig te berekenen wat de waarde van de aandelen 
moet zijn. Het gevaar is dat beleggers, op basis van de hogere koersen en de rooskleurige voorspellingen, 
denken dat het met de bedrijven en de economie ook echt weer de goede kant op gaat en daardoor de reële 
data uit het oog verliezen. Mede daarom is het goed om ook eens kennis te nemen van de actuele macro visie 
van ’s wereld grootste obligatiebelegger (PIMCO) die sinds kort ook aandelenfondsen beheert.                            
 
Lagere inflatie, lagere rente            
Met een economische groei van 
maximaal 0,5% blijft de 
eurozone een zwakke schakel in 
de wereldeconomie. Het is ook 
niet zo vreemd dat de inflatie 
inmiddels is uitgekomen op 
0,70% en er in Spanje al sprake is 
van deflatie! Verwacht wordt dat 
de ECB binnen 6 maanden 
opnieuw de rente zal verlagen al 
was het maar om de euro 
enigszins te laten verzwakken. Waar diverse andere landen en regio’s de weg naar voren weer lijken te hebben 
gevonden zal de eurozone nog jaren nodig hebben om de problemen bij de overheden en de banken op te lossen. 
En dan hebben we het nog niet eens over de hoge werkeloosheid, de hoge belastingen en de lage koopkracht. 
Overigens zal 2014 voor veel beleggers het jaar van de waarheid worden. Want niemand weet of de Amerikaanse 
economie, ook zonder het financiële infuus van US$ 85 miljard per maand, met 2% per jaar kan groeien. Hetzelfde 
geldt ook voor Engeland en Japan waar eveneens op tijdelijke basis extra geld in de economie stroomt. Vreemd is 
echter dat de Chinese economie nog steeds 7% groei laat zien terwijl de onderliggende data minder fraai zijn. 
Desalniettemin blijft China belangrijk voor de wereldeconomie die volgend jaar volgens PIMCO maximaal 2,75% 
zal groeien. Dit is lager dan het IMF nu nog voorspelt maar dat heeft te maken met de conservatieve 
inschattingen van PIMCO ten aanzien van de BRIM landen (Brazilië, Rusland, India & Mexico).                    
 

5,00% ABN AMRO per 2019 
‘Staatsbank’ ABN AMRO heeft een balanstotaal van € 400 miljard en een core 
Tier1 ratio van 13,3%.  Over het 1e halfjaar van 2013 is er een netto winst 

gerealiseerd van € 817 miljoen. Deze 5,00% ABN AMRO obligatie per 2019 is genoteerd in Australische dollars. 
 

5,00% ABN AMRO per 2019, koers 100%, effectief rendement 5,00% per jaar, S&P rating A 
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