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Economische neergang komt in stroomversnelling



Groeiramingen voor 2015/16 aangepast naar -3,5 en -2%



Politieke onzekerheid blijft voorlopig groot



Herstel van vertrouwen is nog ver weg

2015 was een dramatisch jaar en er is nog geen zicht op verbetering
De economische neergang is dit jaar in een stroomversnelling gekomen. De real is flink
onderuit gegaan. De politieke onrust duurt voort. Het corruptieschandaal rondom de
staatsoliemaatschappij Petrobras dijt steeds verder uit. Daar komt nu bij dat de voorzitter
van het Lagerhuis, Eduardo Cunha van de PMDB, het mogelijk heeft gemaakt om een
aftredingsprocedure tegen president Dilma Rousseff in gang te zetten. Dit alles maakt het
steeds lastiger om de neerwaartse spiraal waarin het land is geraakt te doorbreken. Of de
aftredingsprocedure uiteindelijk ook doorgaat is nog onzeker. Wat wel zeker lijkt, is dat dit
de komende tijd voor nog meer onzekerheid zorgt. Het zal maanden in beslag nemen en
het is zeker geen gelopen race. Bovendien is het zeer de vraag of een regering onder
leiding van vicepresident Eduardo Temer van de PMDB wel voor een noodzakelijke
opleving van het vertrouwen kan zorgen. De problemen waar het land voor staat zijn
aanzienlijk en de risico’s blijven groot.

Consumentenvertrouwen blijft laag
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Groeiramingen opnieuw aangepast
Op grond van de recente economische ontwikkelingen hebben we de groeiraming voor
2015 bijgesteld van -3% naar -3,5% en voor 2016 van -1 naar -2%. Pas in 2017 zal de
groei naar verwachting weer in de plus terecht komen. Structurele problemen en de
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invloed
d van een restrrictief economisch beleid staa
an ook dan eenn uitbundig herrstel in de
weg. We
W handhaven
n dan ook de 1,5% groeiverwa
achting voor 20017.

Sterke
e krimp in de
erde kwartaal…
De onllangs gepublicceerde groeicijfers over het de
erde kwartaal w
waren slechter dan
verwac
cht, terwijl de kkrimp in de eerrste helft van he
et jaar ook naaar boven werd bijgesteld. In
vergelijking met een kwartaal eerde
er kromp de ec
conomie met 1,,7%, na een da
aling van
2,1% in het tweede kkwartaal. In verrgelijking met een
e jaar eerderr bedroeg de krimp 4,5%,
% in het tweede
e kwartaal. De binnenlandse vraag schromppelde verder ineen. De
na -3%
investe
eringen namen
n met bijna 15%
% af ten opzich
hte van een jaaar eerder en de
e particuliere
consum
mptie met 4,5%
%. De sterke da
aling van de binnenlandse beestedingen en de
d zwakke
munt zorgden
z
voor e
een daling van de import met liefst 20% j-o-j , maar het hers
stel van de
export zette niet doo r. In vergelijkin
ng met het vorig
ge kwartaal daaalde de exportt met 1,8%,
maar ten
t opzichte va
an een jaar eerrder was er nog
g sprake van eeen lichte stijgin
ng met 1,1%.
Het lijk
kt erop dat het voordeel van de
d zwakke mun
nt en geleidelijkk dalende loon
nkosten
vooralsnog onvoldoe
ende is om te compenseren
c
voor
v
stijgende kkosten als gevo
olg van
onder andere belastiingmaatregelen
n en duurder krediet. Kijken w
we naar de aan
nbodkant,
w de enige sec
ctor die nog gro
oeit (+4,2% j-o--j), terwijl de da
aling in de
dan blijft de mijnbouw
zet (-11,3% j-o--j).
verwerrkende industriie verder doorz

Partic
culiere consu
umptie klapt in
% j-o-j
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…en de
d bodem is nog niet in ziicht…
Zowel de laatste cijfe
ers van de indu
ustriële producttie als de verkooopmanagersin
ndex (PMI)
voor de verwerkende
e industrie duid
dt op een verde
ere daling van hhet BBP in het vierde
aal. De industrië
ële productie kromp
k
in oktobe
er met 11,2% j--o-j en de PMI van de
kwarta
verwerrkende industriie van novemb
ber zakte weg naar
n
43,8. De nnieuwe orders daalden
verderr, evenals het a
aantal werkend
den. Ook de exportorders lieteen een daling zien.
z
Tegelijjkertijd was er een sterke toe
ename van de producentenpri
p
ijzen, als gevolg van de
zwakke munt en hog
gere belastinge
en. Een lichtpun
ntje was de PM
MI voor de dienstensector.
Die ve
erbeterde van 4
43,3 naar 45,5. De kredietverlening laat steeeds lagere groe
eicijfers
zien. Het
H bankrediet groeide in okto
ober met 8,1%. Dat is de tweeede opeenvolg
gende
maand
d met een krim p in reële term
men. Voor het consumptief kreediet gold dit all sinds
medio 2014. De nom
minale groei bed
droeg daar in oktober
o
slechtss 3,3%, tegenov
ver een
e van bijna 10%
%. Dit alles duid
dt eveneens op
p een sterke daaling van het BBP in het
inflatie
vierde kwartaal.
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…terw
wijl inflatie ve
erder toeneem
mt evenals he
et risico van eeen renteverh
hoging
Ondan
nks de krimp lie
ep de inflatie onder invloed va
an de zwakke m
munt en verhoging van de
nutsprrijzen op van 6,,4% j-o-j eind 2014
2
tot bijna 10% nu. In diezzelfde periode heeft de
centrale bank de rennte verhoogd va
an 11,75% tot 14,25%. De laaatste rentestap
p was in juli
en hett leek erop dat daarmee de pe
eriode van mon
netaire verkrappping ten einde
e was
gekom
men. Gezien de
e niet aflatende
e inflatoire druk
k lijkt een verdeere renteverhog
ging echter
steeds
s waarschijnlijkker, zeker als de inflatie boven
n 10% uitkomt.. In de loop van
n 2016 zal
een de
eel van de infla
atoire druk vero
oorzaakt door de
d zwakke munnt weg vallen. Pas
P dan kan
ook de
e rente weer vo
oorzichtig aan verlaagd
v
worde
en. Van een weerkelijke verruiming van
het mo
onetaire beleid zal voorlopig echter
e
nog gee
en sprake zijn.

Overh
heidsfinancië
ën verder uit het
h lood
De ste
erkere krimp en
n het gebrek aa
an politieke steun voor belanggrijke maatrege
elen maakte
de aan
n het begin van
n het jaar geforrmuleerde doelstelling van eeen primair overschot al
gauw onrealistisch.
o
E
Een primair tek
kort (dat is exclusief rentelasteen) van 1 tot 2% van het
BBP is
s dit jaar eerde
er waarschijnlijk
k. Daarnaast va
allen door de vverhoging van de
d
beleids
srente ook de rrente-uitgaven hoger uit. Dit heeft
h
geleid tott een aanzienlijjke
verslec
chtering van he
et nominale ov
verheidstekort en
e van de brutoo staatsschuld. Het
nomina
ale overheidste
ekort zal dit jaa
ar naar verwachting oplopen ttot bijna 10% van
v het BBP
en de staatsschuld to
ot bijna 70%. Omdat
O
het overrgrote deel vann de schuld in
binnen
nlandse valuta is, heeft de zw
wakke munt hier verder geen nnadelige invloe
ed op.

CDS spreads
s
hoog
g
index
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sfinanciën en het
h geringe zichht op verbeterin
ng was in
De verrslechtering va n de overheids
septem
mber een belan
ngrijke aanleidiing voor S&P om
o Brazilië af tee waarderen naar
junksta
atus (BB+, mett een negative outlook). De andere kredietbbeoordelaars ha
andhaven
voorals
snog de investtment grade rating. Met de recente ontwikkeelingen, zowel rond het
corruptieschandaal a
als op het politieke vlak, zijn de
d risico’s van eeen verdere affwaardering
alleen maar toegeno
omen. Dit komt ook tot uiting in de CDS spreead die met een niveau
eer dan 400 ze
eer negatief afs
steekt in vergelijking met landden met een investment
van me
grade rating.

Econo
omie pas in 2
2017 weer in de
d plus
Wat vo
oor wending he
et politieke tone
eel neemt, is zoals gezegd m
moeilijk in te sch
hatten, maar
de kan
ns op voortdure
ende onzekerheid is groot. Oo
ok zal de invloeed van het
corruptieschandaal n
nog lang voelba
aar zijn. Dit alle
es staat de vooor het herstel zo
noodza
akelijke oplevin
ng van het con
nsumenten- en producentenveertrouwen voorlopig in de
weg. Toch
T
zien we vo
oor 2016 enige
e lichtpuntjes. Dankzij
D
de zwaakke munt is de
e
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concurrrentiepositie vverbeterd. Dit zal
z bijdragen aa
an het herstel vvan de export. Hierbij
speelt ook een rol da
at we verwachten dat in 2016 de grondstofpprijzen weer iets
s zullen
n en de mondia
ale handel aanttrekt. Ook voorr de export vann industriële pro
oducten is
stijgen
de zwa
akkere munt uiiteindelijk guns
stig. Voor de op
pleving op de ggrondstoffenma
arkt in 2004
waren industriële pro
oducten goed voor
v
meer dan de helft van dee export en hett aandeel ligt
g steeds rond d
de 35%.
nu nog
Een op
pleving van de industriële pro
oductie zal naar verwachting oook bijdragen aan
a een
sterker herstel van de
e investeringen
n. Dit zal zich uiteindelijk
u
verttalen in een toe
ename van
nog zal de werrkloosheid zekeer in de eerste helft van
de werrkgelegenheid.. Maar vooralsn
2016 eerst
e
nog fors o
oplopen en de reële lonen zullen verder daleen. Hoewel we
e dus
verwac
chten dat in de
e loop van 2016
6 de negatieve groeispiraal dooorbroken worrdt, zal het
nog tot 2017 duren vvoor een aantre
ekkende consumptieve groei de economie uit
u de rode
cijfers haalt. Ook dan
n zal het herste
el op zijn best zwak
z
zijn. Geziien de verslech
htering van
erheidsfinancië
ën zullen bezuin
nigingen noodz
zakelijk blijven.. Daarnaast za
al de invloed
de ove
van de
e hoge rente no
og lang voelbaar zijn, om maa
ar te zwijgen oover de negatie
eve invloed
van de
e structurele prroblemen waarr Brazilië al jare
en mee kampt. Per saldo bete
ekenen deze
voorsp
pellingen dat de
e economie pe
er saldo niet gegroeid is tusseen 2012, toen de
d daling
van de
e grondstofprijzzen inzette en eind
e
2017. Ter vergelijking: dde groei was ge
emiddeld
meer dan
d 4% per jaa
ar in de periode
e van de hauss
se op de grondsstoffenmarkt tu
ussen 2004
en 201
10. Al met al zie
en we een eco
onomische neergang met eenn kracht en een
n duur die in
de recente geschiede
enis niet eerde
er is voorgekom
men.

Neerw
waartse risico
o’s blijven aanzienlijk
De bellangrijkste risicco’s voor de ec
conomische onttwikkeling liggeen in het land zelf.
z
Dat laat
onverle
et dat er ook a anzienlijke risic
co’s zijn die Brrazilië niet in dee hand heeft. Het
H
overhe
eersende binne
enlandse risico
o voor de korte termijn is de ppolitieke situatie
e. De
mogelijke start van d
de een afzetting
gsprocedure brrengt nieuwe oonzekerheid en dit kan ook
zorgen
n voor een ople
eving van de so
ociale onrust. Ook
O kan de steeeds bredere
betrokkenheid van pa
arlementsleden
n bij het Petrob
bras corruptiesc
schandaal de politieke
besluittvorming verde
er ondermijnen. Een belangrijk buitenlands rrisico is het uitb
blijven van
het verwachte herste
el van de grond
dstoffenprijzen, door bijvoorbeeeld een harde
e landing in
ging in de VS is een ander rissico. Dit vermin
ndert de
China.. De aanstaan de renteverhog
risicob
bereidheid van beleggers en heeft
h
daarmee een negatievee uitwerking op de
kapitaa
alstroom richtin
ng opkomende
e markten. Dit geldt
g
ook voor B
Brazilië. Daarb
bij past wel
de kan
nttekening dat h
het huidige ren
nteniveau in Brazilië al een grroot verschil laa
at zien met
de rente in de VS. Da
aarom is de inv
vloed waarschijnlijk minder stterk dan toen in 2013 de
angst voor
v
een minde
er accommode
erend beleid in de VS voor heet eerst de kop opstak. Ook
een ve
erbeterde betallingsbalans, aa
anzienlijke deviezenreserves en een relatieff lage
buitenlandse schuld vormen een be
elangrijke buffe
er. Hierdoor lijkken grootschalige
betalin
ngsproblemen n
niet waarschijn
nlijk ondanks de
e economischee malaise.
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Hoofdindicatoren economie Brazilië
2013

2
2014

2015e
e

2016e

20
017e

BBP (%
( j-o-j)

2,7

0,2

-3,0
0

-2,0

1,5

Inflatie (% j-o-j)

6,2

6,3

8,8
8

6,6

5,2

Overh
heidssaldo (%
% BBP)

-2,9

-6,3

-9,0
0

-8,0

-6,5

Overh
heidsschuld (% BBP)

53,3

58,9

67,3
3

72,3

7
74,0

Lope nde rekening (% BBP)

-4,0

-4,4

-3,5
5

-3,0

-3,0

Inves teringsquote (% BBP)

21

20

18
8

17

17

Savin
ngsquote (% BBP)
B

17,4

15,6

13,9
9

13,5

14,3

USD//BRL (ultimo)

2,34

2,66

3,80
0

3,6

3,4

EUR//BRL (ultimo)

3,23

3,21

3,99
9

3,4

3,7

Overh
heidssaldo en lo
op. rekening vo
oor 2015 en 201
16 zijn afgerond
de getallen

Bron:: EIU, ABN AM
MRO Economiisch Bureau
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Lees me
eer van het Eco
onomisch Bure
eau op: https:///insights.abnaamro.nl/category/economie
e/
Dit document is samengesteld ddoor ABN AMRO. Het
H heeft uitsluitend als
a doel om financiële
le en algemene inforrmatie te verstrekken
n over
de economie. ABN AMRO behhoudt zich alle rechten voor met betrek
kking tot de informaatie in het document en het document wordt
uitsluitend aan
a
u verstrekt voorr uw informatie. Hett is niet toegestaan dit document (geheeel of deels) te kopië
ëren, distribueren, do
oor te
geven aan een derde of om hett voor enig ander do
oel te gebruiken dan hier boven bedoeld. Dit document is info
ormatief bedoeld en vormt
geen aanbie
eding van effecten aaan het publiek, of een uitnodiging om een
n aanbod te doen.
U mag niet om welke reden daan ook vertrouwen op
o de informatie, meningen, beramingenn, en aannames in dit
d document noch da
at het
compleet, accuraat
a
of juist is. Er wordt geen gara
antie gegeven, uitdru
ukkelijk of stilzwijgennd, door of uit naam
m van ABN AMRO, haar
directeuren,, functionarissen, verrtegenwoordigers, ge
elieerde partijen, groepsmaatschappijen of werknemers met betrekking tot de juisstheid
of volledigh
heid van de informattie in dit document, en geen enkele aan
nsprakelijkheid wordt
dt geaccepteerd voorr enig verlies als dirrect of
indirect gev
volg van het gebruik
ik van deze informa
atie. De opvattingen en meningen opgeenomen hierin kunn
nen op enig momen
nt aan
verandering
g onderhevig zijn enn ABN AMRO heeft geen enkele verplic
chting om de informa
matie in dit document na de datum hiervvan te
herzien.
Voordat u in
i enig product van ABN AMRO investteert, dient u zich te
e informeren over de
de verschillende financiële en andere rissico’s,
alsmede mo
ogelijke beperkingenn voor u en uw inves
steringen als gevolg van toepasselijke weetgeving en regels. Indien
I
u, na lezing van
v dit
document, overweegt
o
een invesstering te doen in een
n product, raadt ABN
N AMRO aan om eenn dergelijke investerin
ng met uw relatiemanager
of persoonlijijke adviseur te besppreken om nader te bezien
b
of het relevante product – met inacchtneming van alle mogelijke
m
risico’s – pa
ast bij
uw investerringen. De waarde van beleggingen ka
an fluctueren. In he
et verleden behaalde
de resultaten bieden geen garanties voor de
toekomst. ABN
A
AMRO behoudt zich het recht voor wijzigingen
w
in dit mate
eriaal aan te brengenn.
Alle rechten
n voorbehouden

