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Optimisme over de VS-China handelsoorlog

➢ Fase 1 handelsdeal VS-China 

ondertekend op 15 januari
➢ Geen nieuwe tarieven vanaf 15 

december – halvering tarieven 

van 1 sept op $ 120 mia

➢ China gaat voor $50 mia

landbouwgoederen kopen !!

➢ Onderhandelingen over Fase 2 

starten

➢ MAAR: de meeste tarieven 

blijven gelden = 

25% op  $250 mia
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De inzet is de economische en 

technologische hegemonie in de 

wereld. 

Trump wil in november herverkozen

worden. 

China heeft de VS nodig –

corporates & technologie

Democraten zullen de strijd verder 

zetten. 

VS en China likken hun wonden
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Beterschap voor de industriële productie? 

➢ Industriële productie krimpt 

overal

➢ Fase 1 deal VS-China 

vermindert risico
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Consumentenvertrouwen blijft economie 

ondersteunen.



7

Sterke jobmarkt in de VS ondersteunt consument
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EU: toename reëel inkomen ondersteunt consument.

➢ Consumentenuitgaven nemen toe

➢ Looninflatie wat gekalmeerd, maar reële inkomensgroei is nog altijd substantieel.
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Quo vadis Amerikaanse economie?

FED-voorzitter Jerome Powell heeft 
drie renteverlagingen doorgevoerd in 
2019

Markt verwacht geen nieuwe 
renteverlaging dit jaar. 

Zachte landing economie – geen 
recessie. 

Geopolitieke risico’s blijven present. 
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Escalatie conflict Iran – VS ??

➢ Het jaar begon in grote

ongerustheid. 

➢ Olieprijzen blijven laag in historisch

perspectief

➢ Trump wil herverkozen worden –

Iran heeft niet zo veel militaire

power

➢ Storm in glas water….
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Terugval China dieper dan verwacht. 
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China ondergaat een diepere, structurele verandering

China evolueert van 
een industriële
export-economie
naar een sterke
interne markt met 
een belangrijke
dienstensector. 
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China zal economie verder stimuleren indien nodig. 

➢ Al 8 keer reserveverplichtingen

van banken verlaagd –

kredietcreatie !

➢ Beijing zal wellicht groei-target 

vooropstellen van 6%

➢ Inflatie blijft laag, dus centrale

bank kan rente verlagen. 
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Industriële productie China vertraagt



1616

Christine Lagarde werd ECB-

voorzitter. 

“Ik ben geen havik, noch een duif, ik 

ben een uil.”

“We gaan het monetaire beleid 

onder de loep leggen.”

Quo vadis Europese economie ? 



De ECB verlaagde de deposito-rente naar -0,5%

Sinds 2014 lenen en ontlenen banken 

geld aan negatieve rentes

→ Banken moeten betalen voor 

geld dat ze bewaren bij de ECB



Lange termijnrente nog lang laag…
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Heeft Lagarde ruimte om rente te normaliseren? 
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Markten verwachten dit jaar geen beweging van ECB
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Ondernemersvertrouwen in Europa versterkt

➢ Industrie blijft in 

negatief territorium

➢ Diensten en bouw 

blijven weerbaarheid 

tonen
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Duitsland weer in de juiste richting? 
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Boris Johnson heeft “zijn” brexit op 

zak – 31 januari 

Onderhandelingen over nieuw 

handelsakkoord mogen slechts 11 

maanden duren. 

Toonzetting opent weer deur naar 

harde brexit.

En de brexit ? 



24

Groeivooruitzichten:

GDP projections ( % yoy) CPI projections ( % yoy)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

V.S. 2,2 1,7 2,0 1,8 2,0 2,0

Eurozone 1,2 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0

België 1,2 1,0 1,0 1,5 1,2 1,4

China 6,1 5,8 5,6 2,9 3,3 2,5

Zachte landing van wereldeconomie, zwakkere groei in 2020
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Belfius 
Convictions
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Blijf geïnvesteerd in aandelen – of 

betreedt de markt stap voor stap. 

TINA There is No Alternative : 

centrale banken blijven 

ondersteunend, lage inflatie en lage 

overheidsrente, geen recessie, geen 

extreme waardering aandelen. 

Licht overwicht in aandelen –

vooral opkomende markten 

Obligaties: beperkt lange 

looptijden, schuld opkomende 

landen of kwalitatieve 

bedrijfsobligaties. 

Belfius Convictions.
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Hoe evolueert EPS groei in 2020?
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