
 
 
 

 

Kansen in Zuid-Europa                                              januari 2014 
   
Mario Draghi van de ECB sprak afgelopen week duidelijke taal; ‘the economic analysis indicates that we may 
experience a prolonged period of low inflation and we firmly reiterate our forward guidance that we continue 
to expect the key ECB interest rates to remain at present or lower levels for an extended period of time’. 
Bovendien waarschuwt de ECB voor teveel optimisme ten aanzien van het economisch herstel. Ook is duidelijk 
dat de nasleep van de crisis nog heel lang voelbaar zal zijn. Bemoedigend is wel dat landen zoals Ierland, waar 
overmoedige bankiers de bankensector zo’n beetje lieten imploderen, inmiddels weer op eigen benen staan. 
Sterker, de Ierse economie zal in 2014 weer zo’n 2% groei laten zien en betaalt de Ierse overheid nu nog maar 
3,4% rente op een 10-jaars staatslening. Dit terwijl de 10-jaars rente tijdens het ‘hoogtepunt’ van de Ierse crisis 
op ruim 14% stond. Ook in Griekenland en Portugal gaat het weer langzaam beter en kunnen deze landen 
zelfstandig de kapitaalmarkt betreden. Maar ook voor Spanje en Italië, gloort er licht aan de horizon. Hierbij 
hebben de Spanjaarden het voordeel dat men de bankensector effectief heeft gereorganiseerd en economisch 
gezien aanzienlijk meer potentieel heeft dan de Italianen.                
 

Spaanse staatsobligaties zijn attractief                  
De Spaanse economie, met name de bankensector, is door een diep dal gegaan maar is eindelijk weer in herstel. 
Niet in de laatste plaats omdat men de kleinere ‘cajas’ heeft samengevoegd en veel slechte leningen buiten de 
balansen heeft geplaatst. Opmerkelijk is wel dat de grote Spaanse banken, zoals Santander en BBVA, nimmer 
steun nodig hadden terwijl in Noord-Europa bijna elke bank aan het (overheids)infuus lag. Dit vooral vanwege het 
feit dat de grote Spaanse banken nauwelijks exposure hadden in Amerikaanse rommelhypotheken. Opmerkelijk is 
ook dat veel van de oude ‘cajas’ nogal wat verborgen bezittingen hadden. Zo bleek Bankia, een samenvoeging van 
een 4-tal ‘cajas’, voor vele miljarden euro’s aan belangen te hebben in onder andere British Airways en Iberdrola. 
Nu deze belangen te gelde worden gemaakt blijkt dat een (staats)bank zoals Bankia dus veel rijker is dan gedacht. 
Voor wat de Spaanse begroting betreft geldt dat de tekorten en de staatsschuld voorlopig onder controle zijn. Het 
grootste probleem voor Spanje is de hoge werkeloosheid die voor een belangrijk deel is veroorzaakt door de 
ingezakte bouwsector. Mede hierdoor staan de lonen onder druk en is er zelfs na de hogere belastingen sprake 
van 0,1% deflatie. Een belangrijke steun voor de Spaanse economie zijn de Spaanse multinationals die zeer sterk 
vertegenwoordigd zijn in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Denk hierbij aan bedrijven zoals Telefonica, 
Repsol, Abengoa, Abertis en Inditex. Laatgenoemde is overigens de eigenaar van de Zara winkelketen. Mede 
omdat de spanningen rond Spanje binnen de eurozone zijn afgenomen is het te begrijpen dat vooral de Spaanse 
staatsleningen thans zeer gewild zijn. Inmiddels staat de Spaanse 10-jaars rente net onder de 4% hetgeen (nog) 
2% meer is dan in Duitsland. Het is de verwachting dat vooral de Spaanse rente dit jaar verder zal dalen. Voor de 
10-jaars wordt rekening gehouden met een niveau van zo’n 3% als gevolg waarvan de koersen van 10-jaars 
staatsleningen de komende maanden aanzienlijk kunnen oplopen.       
                                                               

4,40% Kingdom of Spain per 2023, koers 104,50%     

 
Spanje heeft ruim 47 miljoen inwoners en een BNP van ruim € 1.000 miljard 
(Nederland; € 600 miljard). De staatschuld bedraagt circa 95% van het BNP 
hetgeen vergelijkbaar is met de situatie in Groot Brittannië. Met de huidige koers 
is de effectieve yield van de 4,40% Kingdom of Spain (BBB+) obligatie bijna 4% 
per jaar. Dit is 2% meer dan een vergelijkbare obligatie uit Duitsland!          
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