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Regionale economie krimpt twee jaar op rij



Consumenten- en producentenvertrouwen sterk gedaald



Geen ruimte voor budgettaire en monetaire stimulering



Herstel zal moeten komen van de exportsector

Opnieuw krimp in 2016
Eind vorig jaar gingen we er nog van uit dat het ergste achter de rug was. In de loop van
2016 zou een aantrekkende export zorgen voor voorzichtig economisch herstel. De
verwachting was dat daardoor na een krimp van in 2015, de regionale groei zou
aantrekken tot 0,8% in 2016. Inmiddels lijkt ook dit bescheiden herstel te optimistisch en
hebben we onze groeiraming voor de meeste landen neerwaarts bijgesteld. Daardoor
daalt de regionale groeiraming naar -0,5%. In Brazilië verwachten we nu voor dit jaar een
krimp van zeker 3% en voor Argentinië een groei van slechts 0,5%. Ook de landen van de
Pacific Alliance, Chili, Colombia, Mexico en Peru, hebben te kampen met tegenvallende
groei. Van deze landen denken we dat alleen Peru nog met iets meer dan 3% zal groeien.
Voor de andere drie landen ligt dit eerder tussen de 2 en de 2,5%. Alleen een handvol
kleine landen doet het nog aardig. Panama blijft met een verwachte groei in 2016 van
ruim 5% de sterkste groeier, gevolgd door Bolivia en Paraguay met een groei van circa
4%. De sterk van olie afhankelijke economie van Ecuador zal daarentegen naar
verwachting krimpen met zeker 1%.
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Consumenten en producentenvertrouwen in vrijwel hele regio op laag pitje
In vrijwel alle landen met uitzondering van Mexico is het vertrouwen in de economie sterk
gedaald in het afgelopen jaar. In Brazilië wordt dit veroorzaakt door een combinatie van
economische en politieke factoren. Zo is als gevolg van de sterke krimp en oplopende
rente het overheidstekort tot nieuwe records gestegen en is de kredietwaardigheid verder
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onder druk gezet. Ve
erder zal de komende maanden de afzettinggsprocedure te
egen
president Rousseff vvorm krijgen. Dit zal samen met het corruptieeschandaal ron
nd de
oliemaatschap
ppij Petrobras het
h nieuws blijv
ven beheersen.. Dit blijft het ve
ertrouwen
staatso
van co
onsumenten en
n producenten schaden. Chili is het land meet de hoogste
kredietwaardigheid, g
gebaseerd op de lage overhe
eidsschuld (20%
% van het BBP
P). Toch ligt
oducentenvertrrouwen daar sinds de inauguratie van de soocialistische presidente
het pro
Michellle Bachelet be
egin 2014 onde
er de 50, het ijk
kpunt tussen opptimisme en pe
essimisme.
Deels hangt dit natuu
urlijk samen met de lage kope
erprijs. Maar w
wantrouwen teg
genover
e centrum-linkse regering speeelt ook een roll. Dit wordt
economische hervorm
mingen van de
ersterkt door ee
en aantal corru
uptieschandalen rond de famiilie van de pres
sident. Het
nog ve
lage producentenverrtrouwen heeft een duidelijke weerslag op d e investeringen. In 2014
en deze met ru im 6% en in 20
015 bedroeg de
e groei naar scchatting hooguit 0,5%. Ook
daalde
het consumentenvert
rtrouwen kreeg een klap. Dit vertaalde
v
zich iin een daling van
v groei van
de parrticuliere consu
umptie van 6% in 2013 tot gem
middeld 2% in de afgelopen twee
t
jaar.
Een ke
entering lijkt vo
oor de presiden
ntsverkiezingen
n in november 2017 niet te ve
erwachten.

Verzw
wakking van alle munten
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Comb
binatie tegenv
vallende groe
ei VS en lage olieprijs treft
ft Colombia en Mexico
China is voor Latijns--Amerika een steeds
s
belangrrijker handelspaartner geworde
en. De
naar grondstofffen verklaart dan ook een deeel van de mala
aise. Maar
daling van de vraag n
oei in de VS sp
peelt ook een niet onbelangrijkke rol. Met een
n aandeel
de tegenvallende gro
de totale exporrt heeft Mexico de sterkste haandelsrelaties met
m de VS.
van rond de 80% in d
oor Colombia iss de VS met ee
en aandeel van
n bijna 30% in de export niet
Ook vo
onbela
angrijk. Daar ko
omt bij dat voor beide landen de oliesector bbelangrijk is. De
D minder
sterke groei in de VS
S en de lage oliieprijs hebben dan ook met nname op deze twee
t
landen
nvesteringen in
n de oliesector zijn gedaald een daarnaast zo
orgen de
een sterke invloed. In
ng van de overrheidsinkomsteen. Hierdoor ne
eemt de
lage olieprijzen voor een forse dalin
aire stimulering sterk af, wat weer
w
ten koste gaat van inves
steringen in
ruimte voor budgetta
Mexico groeide
en de investerin
ngen in heel 20015 nog met ciirca 5% j-o-j,
de infrrastructuur. In M
maar vanaf
v
het laatstte kwartaal wa
as er sprake van een omslag. In november (laatste
(
bekende cijfer) krom pen de investe
eringen met 0,4
4% j-o-j. Gezienn de nog altijd lage
oorzet en de in
nvesteringen peer saldo in 2016 lager
olieprijjs is de verwacchting dat dit do
uitvalle
en dan in 2015
5. Samen met een
e minder sterke groei in dee VS betekent dit
d dat we er
nu ook
k van uitgaan d
dat de groei dit jaar op niet ve
eel meer dan 2%
% zal uitkomen
n.
mbia heeft al ge
evolg van de lage grondstofprrijzen ook te maaken met een sterke
s
Colom
verslec
chtering van de
e lopende reke
ening. De helft van de exportoopbrengsten be
estaat uit
olie en
n grondstoffen in het algemee
en zijn goed voor zo’n 70%. V
Voor Mexico ge
eldt dit
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minder. Daar is het a
aandeel van olie in de export circa 10% en nneemt de asse
emblageindustrrie ruim 80% va
an de export voor haar reken
ning. In Colombbia bedroeg he
et tekort in
2015 ruim
r
6% van he
et BBP, terwijl het tekort in Mexico beperkt bbleef tot 2,5% van het
BBP. Mede
M
hierdoor behoorde de Colombiaanse
C
peso samen m
met de Braziliaa
anse real in
2015 tot
t de munten d
die het meest zijn
z verzwakt te
en opzichte vann de dollar.

Inflatie neemt bijna
a overal toe, maar verschillen zijn eno
orm
In alle landen van de
e regio was er in meer of mind
dere mate spraake van een ve
erzwakking
e munten. Dit zzorgde ondanks
s de in het alge
emeen zwakkee groei voor oplopende
van de
inflatie
e. In sommigen
n landen, met name
n
Colombia
a en Peru kwam
m hier de invloed van het
weerfe
enomeen El Niñ
ño op de voedselprijzen bij. De
D verschillen iin inflatie zijn echter
e
enorm
m. Aan de ene kkant van het sp
pectrum bevind
dt zich Mexico. Niet alleen is de
d inflatie
het laa
agst, het is ookk het enige land
d waar de inflattie het afgelopeen jaar daalde van 4,1%
eind 2014 tot 2,1% e
eind 2015. In ja
anuari liep de in
nflatie echter onnder invloed va
an een
akking van de munt en gestegen voedselprijzen op naar 22,6%. De inflatie blijft het
verzwa
hoogst in Argentinië en Venezuela.. In Argentinië stegen
s
in 20155 de prijzen naa
ar schatting
met cirrca 30% en in V
Venezuela me
et meer dan 100
0%. In Brazilië ligt de inflatie sinds
novem
mber 2015 bove
en de 10%, terw
wijl in Colombia de inflatie toeenam van 3,7%
% eind 2014
tot 7,5 % in januari 2
2016. In Chili en
n Peru liep de inflatie op tot reespectievelijk 4,8%
4
en
4,6% in januari, ver b
boven de doels
stelling van de centrale bank.

En
E beleidsrentes ook

Inflatie looptt op
% j-o-j
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Verde
ere rentestapp
pen waarschijnlijk
De stijging van de infflatie maakt da
at in de meeste landen in de looop van 2015 de
srente omhoog
g ging. Daarnaast is Latijns-A
Amerika, meer nnog dan anderre
beleids
opkom
mende markten , gevoelig voorr het monetaire
e beleid in de V
VS. Ondanks de gunstige
inflatie
eontwikkeling zzag daardoor oo
ok de centrale bank van Mexxico zich genoo
odzaakt om
in dece
ember in navollging van de Fe
ed de beleidsre
ente met 25 baasispunten te verhogen.
v
Omdatt we er nu van uitgaan dat de
e Fed de rente dit jaar niet veerder zal verhog
gen,
verwac
chten we ook g
geen verdere renteverhogingen in Mexico. D
Dit geldt niet vo
oor de
landen
n die te maken hebben met een hoge en oplopende inflatiee, zoals Brazilië, Chili,
Colom
mbia en Peru. N
Na een lange periode van stab
biele of dalendde rentes hebbe
en Chili en
Peru vanaf
v
de tweed
de helft van 201
15 tot nu de ren
nte met 50 bassispunten verho
oogd en
Colom
mbia met 150. D
De laatste rente
estap van Colo
ombia was in jaanuari. Voor de
eze drie
landen
n verwachten w
we dat ze de ko
omende maand
den de rente veerder zullen ve
erhogen. Als
de rente in de VS nie
et verhoogd wo
ordt, zullen ze in de tweede h elft van het jaa
ar echter pas
op de plaats kunnen maken. De ste
erkste deprecia
atie van de munnten lijkt achte
er de rug. De
n te stabiliseren en zullen naa
ar verwachting in de loop van
n het jaar
meeste munten lijken

1
16

4

Latijns-Am
merika Visie – Wachten op betere tiijden – 15 fe
ebruari 2016
6

zelfs ie
ets appreciëren
n. Hierdoor en door een tegenvallende groeei zal in de loop
p van het
jaar de
e inflatoire drukk afnemen. De laatste rentesttap in Brazilië w
was in juli 2015
5, toen de
rente werd
w
verhoogd
d naar 14,25%. Daar lijkt de in
nflatie inmiddells het hoogtepu
unt te
hebben bereikt en is het minder wa
aarschijnlijk datt de centrale baank nog verderre
renteverhogingen za
al doorvoeren.

Exporrt vormt nog altijd een lich
htpuntje
Ondan
nks een tegenvvallende wereld
dhandelsgroei lijken de zwakkkere munten de export al
het afg
gelopen jaar ee
en stevige impu
uls te hebben gegeven.
g
Kijkeen we naar de regio
r
als
geheel, dan groeide het exportvolume volgens de
e laatste cijfers van het Centraal Plan
Bureau
u (CPB) in novvember met 9,5
5%. In 2015 als
s geheel zal dee groei daarmee naar
verwac
chting op meerr dan 10% uitkomen. In dezelfde maand daaalde de import met 1,1%.
Hierme
ee groeide de e
m
export van Lattijns-Amerika beduidend snelller dan in de meeste
andere
e opkomende rregio’s. Gemiddeld groeide de export van dee opkomende markten als
geheel dit jaar met na
c
4% en de wereldhandel met rond de 2,7%.
aar schatting circa
Voorallsnog is dit onvvoldoende om te
t compensere
en voor een teggenvallende on
ntwikkeling
van de
e binnenlandse
e vraag. We blijjven echter van
n mening dat dde exportsectorr uiteindelijk
de eco
onomie van Lattijns-Amerika uit
u het dal zal trrekken.

En
E sneller dan
n wereldhand
del

Latijns-Ame
erika: import daalt,
d
export stijgt
% j-o-j,
j
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Kans op positieve verrassingen grootst in Argentinië
A
De hoo
op op een gunsstiger economisch tij is toege
enomen na de ooverwinning va
an de
centrumrechtse oppo
ositiekandidaatt Macri bij de presidentsverkieezingen van affgelopen
decem
mber. Toch is e nige voorzichtigheid op zijn plaats.
p
Argentinnië heeft net als
s alle landen
in de regio
r
te maken met niet al te gunstige
g
mond
diale economiscch omstandigh
heden. Het
land is
s meer dan de meeste andere
e landen in de regio gevoelig voor de recessie in
Christina Ferna
Brazilië. Verder hebb
ben de peronisten van voormalig president C
andez nog
d meerderheid
d in het parlement. Belangrijker is dat als Maacri erin slaagtt om zijn
altijd de
economische hervorm
e voeren die no
odig zijn om dee economie weer op de
mingen door te
rails te
e krijgen, dit in eerste instantie een drukkend effect zal hebbben op de gro
oei.
Vergaa
ande bezuinigiingsmaatregele
en zijn nodig om
m de overheidssfinanciën op orde
o
te
brenge
en. Daarnaast wordt de inflatie verder aangewakkerd doorr de forse deprreciatie van
de munt en het afsch
haffen van subsidies. Verdere
e renteverhoginngen zullen nodig zijn om
atie in te damm
men. Het overh
heidstekort is in
n 2015 opgeloppen tot 5,2% va
an het BBP
de infla
en de overheidsschu
uld bedraagt inm
middels 45% van
v het BBP, teerwijl de inflatie
e naar
schattiing rond 30% l igt. Tot nu toe is de nieuwe re
egering voortvaarend te werk gegaan.
g
De
peso is
s met 30% ged
devalueerd en kapitaalcontrolles zijn afgeschhaft. Belastinge
en op een
breed scala aan expo
ortproducten zijn afgeschaft evenals
e
het groootste deel van
n de subsidie
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op ene
ergieconsumpttie. Prijscontroles op een groo
ot aantal produucten, die zijn in
ngesteld
door de vorige regeriing, zijn daaren
ntegen gehand
dhaafd. Dat is ggedaan om een
n al te sterke
stijging
g van de prijze n als gevolg va
an de devaluatie te voorkomeen. Verder kom
mt de
regerin
ng binnenkort m
met een voorsttel voor een reg
geling met de zzogenaamde hold-outs.
h
Dit
zijn cre
editeuren die n
nooit akkoord zijn
z gegaan met de schuldreduuctie-overeenk
komst die
Argenttinië in 2005 en
n 2010 sloot met het merende
eel van de sch uldeisers. Dit akkoord
a
zal
niet zo
onder slag of sttoot bereikt wo
orden, maar is cruciaal
c
voor eeen herstel van de relaties
met de
e internationale
e crediteuren. Al
A met al wordtt het een uitdaggend jaar voor Argentinië.
Slaagtt de regering errin het vertrouw
wen te herstelle
en, dan kan naa een beperkte groei dit
jaar in 2017 een sterrke opleving vo
olgen. Dit vergroot ook de kannsen voor de
regerin
ngspartijen om
m bij de tussentiijdse parlementsverkiezingenn die in oktoberr 2017
plaatsv
vinden een me
eerderheid te krijgen.

Argen
ntinië: Overh
heidstekort stterk toegenom
men in 2015
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Tot slot
Latijns
s-Amerika gaatt door moeilijke
e tijden en de kansen
k
op tegeenvallers blijven
n reëel. Voor
zowel 2016 als 2017
7 geldt daarom onverlet onze bijsluiter dat heet risico groot is
i dat de
a twee opeenv
volgende jaren van krimp verw
wachten we dat in 2017
groei lager uitvalt. Na
n de plus tereccht komt. Toch lijkt een
dankziij de exportsecctor de regionalle groei weer in
uitbundig herstel niett waarschijnlijk
k. Naast de inv
vloed van een zzwakke mondia
ale groei,
t
ris
sicoaversie speelen interne fac
ctoren een
laag blijvende grondsstofprijzen en toegenomen
s belangrijkere rol. De ruimte voor stimulerend beleid is veerdwenen en hiierdoor
steeds
komen
n broodnodige investeringen in infrastructuu
ur in het gedranng. Dit zet ook de
vooruitzichten voor d
de langere term
mijn onder druk.
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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

