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Komt het wel of niet door Trump?
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De indices voor het ondernemersvertrouwen zijn in de tweede helft van 2016 in
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bevestigen deze trend: het vertrouwen is verder gegroeid en heeft in veel gevallen
het hoogste punt in jaren bereikt. Dit werpt twee voor de hand liggende vragen op.
Waar komt deze sterke stijging, die groter is dan over het algemeen werd verwacht,
vandaan? En wat zijn de implicaties voor de reële economie?
Waar komt de stijging vandaan?
Veel commentatoren lijken te denken dat door de verkiezing van Donald Trump tot
president van de VS de economische vooruitzichten zijn veranderd. Misschien is dat
ook zo, maar het neemt niet weg dat de wereldconjunctuur al ruim voor de
verkiezingen in de VS de weg omhoog was ingeslagen. Bovendien neemt ook in de
opkomende economieën het ondernemersvertrouwen duidelijk toe, en dat lijken toch
niet echt de landen die veel bij Trumps verwachte beleid veel te winnen hebben. Dus
welke factoren spelen wel een rol?
Volgens mij steunt de conjunctuurverbetering op de aanhoudend lage rentes, de
verbeterende kredietvoorwaarden en de rust op rust op de financiële markten in 2016
na een zeer turbulent begin. Verder spelen het herstel van de prijzen van olie en
andere grondstoffen, het stimuleringsbeleid in China en de omslag in de
voorraadcyclus in de belangrijkste economieën een rol.
De veranderde rol van de olieprijzen
De rol van de energieprijzen vraagt misschien enige toelichting. Vroeger waren fors
dalende olieprijzen goed voor de wereldeconomie, omdat de belangrijkste
economieën netto importeurs van olie zijn. Het duurde echter altijd even voordat het
positieve effect van dalende olieprijzen merkbaar werd, omdat de verliezers (de
olieproducenten) meestal snel op prijsdalingen reageerden door hun investeringen
en productie te verlagen (wat slecht is voor de wereldeconomie) en de winnaars
weinig reden hadden om hun bestedingen meteen op te voeren. Zodra ze dat wel
deden, vertaalde zich dat in een aantrekkende wereldeconomie. De ontwikkelingen
sinds medio 2014, toen de daling van de olieprijzen inzette, wijken naar mijn mening
op twee punten af van het oude patroon. Ten eerste hebben de olieproducenten,
zoals verwacht, hun bestedingen verlaagd, maar hebben partijen die baat hadden bij
de prijsdaling, daarop gemiddeld langzamer gereageerd dan in het verleden.
Daardoor bleef het gunstige effect op de wereldeconomie langer uit. Ten tweede is
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de VS
S door de scha
alierevolutie ve
eel minder afh
hankelijk van dde import van olie en gas.
In 200
05 importeerde
e de VS per sa
aldo bijna veertien miljoen vvaten per dag in. Door de
sterk gestegen
g
binn
nenlandse prod
ductie en het licht gedaaldee verbruik was
s dat in
2015 nog
n maar iets meer dan 6,5
5 miljoen vaten
n per dag. De Amerikaanse economie
als geheel heeft daa
ardoor veel minder geprofite
eerd van de stterke daling va
an de
olieprijzen sinds me
edio 2014 dan vroeger het geval
g
was. Op een bierviltje heb ik
uitgere
ekend dat het positieve effe
ect van de scherpe prijsdalinngen in 2014-2
2015 op de
totale Amerikaanse economie in 2005
2
1% grote
er zou zijn gew
weest dan nu het geval
was. We
W zijn voor d
de VS misschie
en zelfs op he
et punt aangekkomen dat parrtijen die
baat hadden
h
bij de d
daling van de olieprijzen, he
et genoten vooordeel nog nie
et volledig
hebbe
en gespendee rd terwijl de olieproducenten al profiterenn van de besch
heiden
stijging
g van de oliep
prijzen en hun bestedingen weer
w
opvoereen. Dat betekent dat de
nadele
en van de inge
estorte olieprijjzen voor de Amerikaanse
A
eeconomie snel
verdw
wijnen, en daarrmee verdwijnt ook een bela
angrijke remm
mende factor.
Niet alleen
a
olie is b
belangrijk, Ch
hina en de vo
oorraden zijn dat ook
Volgen
ns mij speelt o
olie een anderre rol in de we
ereldeconomiee dan vroeger. 0p dit
mome
ent heeft olie e
een sterke invlloed op de mo
ondiale conjunnctuur. We mo
oeten echter
de inv
vloed van Chin
na en van voorraadbewegingen op de reccente ontwikke
elingen niet
onders
schatten. De h
handelscijfers van China’s regionale
r
handdelspartners la
aten een
indruk
kwekkende ve rbetering zien. Het is mij nie
et duidelijk of ddat komt doorr de
Chinese stimulering
gsmaatregelen
n of door ande
ere factoren.
En da
an is er Trump
p
De verkiezing van D
Donald Trump heeft de vertrrouwensindicees en de stemming op de
financ
ciële markten b
beslist (verderr) verbeterd. Het
H is dan ook moeilijk vast te stellen in
hoeve
erre het groeie
ende vertrouwe
en voortvloeit uit een werkeelijke verbetering van de
wereld
deconomie en
n in hoeverre het
h een kwestie is van 'hopeen op Trump'. Maar hier
komen
n we snel gen oeg achter. In
n de VS zijn in december bijjvoorbeeld erg
g veel auto’s
verkoc
cht. Ik vraag m
me af hoeveel mensen in de
ecember even snel een auto
o hebben
gekoc
cht louter en allleen omdat ze
e optimistisch zijn over de nnieuwe preside
ent.
Wat zijn de implica
aties van de sterke
s
verbettering van hett ondernemersvertrouwen
n
voor de
d reële econ
nomie?
In Eurropa en de VS
S is er een flink
ke discrepantie ontstaan tusssen de
vertrou
uwensbarome
eters en de ‘ha
arde cijfers’. In
ndices als de IISM-index voo
or het
ondern
nemersvertrou
uwen in de VS
S en de Duitse
e Ifo-index vorrmen over het algemeen
een be
etrouwbare grraadmeter van
n de ontwikkelingen in de reeële economie
e. De laatste
tijd doen deze indice
es het uitsteke
end, maar harrde cijfers zoaals de industrië
ële
produc
ctie zijn matig . Dat kan zo niet
n doorgaan. Ofwel het verrtrouwen neem
mt op den
duur weer
w
af, of de harde cijfers worden
w
beter (of
( allebei). Aaangezien de
vertrou
uwensindicato
oren doorgaan
ns iets voorlop
pen op de reëlle economie, is er een
goede
e kans dat de h
harde cijfers verbeteren.
v
Da
aarnaast blijveen de hierbove
en
genoe
emde positieve
e factoren wellicht op de korte termijn eenn rol spelen.
Het on
ndernemersve
ertrouwen en de
d harde cijferrs laten in enkkele grote Azia
atische
econo
omieën een an
nder beeld zien. In vroegcyc
clische econom
mieën als Zuid
d-Korea en
Taiwan neemt niet a
alleen het ond
dernemersverttrouwen toe, oook de industriële
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produc
ctie en de exp
port vertonen een
e substantië
ële stijging. Dee buitenlandse
e handel
van China trekt ookk aan. Dat maa
akt het volgens mij alleen m
maar waarschijjnlijker dat
ook de
e harde cijferss in de westers
se economieën binnenkort bbeter worden. Trump
begintt aan zijn amb
btstermijn onde
er het gesternte van een aaantrekkende ec
conomische
groei en
e zijn beleid zal dit waarsc
chijnlijk versterrken, al kan heet tot later in2017 of 2018
duren voordat het e
effect in de reë
ële economie merkbaar
m
word
rdt.
Hoe zit het met de inflatie?
De we
erkloosheid in de VS is mom
menteel zeer la
aag en daardooor neemt de angst voor
een aa
anwakkerende
e inflatie toe. De
D inflatiestijging wordt echhter tot nu toe vooral
veroorrzaakt door en
nergieprijzen, basiseffecten, stijgende hurren en het gew
wicht van
het fic
ctieve elementt ‘huurwaarde’ (imputed rent) in het manddje van de
consumentenprijsin dex. De drie- en zesmaands geannualiseeerde kerninfla
atie is de
laatste
e maanden ze
elfs gedaald. De
D totale inflatie neemt in 20017 vermoede
elijk toe,
maar niet
n in een verrontrustend te
empo. Het verb
band tussen laage werkloosh
heid en
stijgen
nde kerninflatie
e is zwak. Dankzij het wereldwijde aanboodoverschot en de door
het intternet veroorzzaakte transpa
arantie op de markten
m
voor ggoederen en diensten
d
blijft de inflatie binne
en de perken. Bovendien zu
ullen bedrijvenn stijgende arb
beidskosten
waarschijnlijk kunne
en compenserren met productiviteitsverbeeteringen, zoda
at ze
minde
er snel hun prijjzen hoeven te
e verhogen.
De gro
oeivooruitzichtten zijn op de korte termijn voor Europa w
wat minder roo
oskleurig
dan vo
oor de VS, terrwijl door basis
seffecten de to
otale inflatie inn de eurozone
e licht
oploop
pt en de kernin
nflatie rond he
et huidige nive
eau blijft, dus rruim onder het
inflatie
edoel van de E
ECB.
Dit betekent dat de Fed waarschijnlijk de gewekte verwachtinngen inlost en
n de rente
dit jaar drie keer verrhoogt, en datt de ECB haarr programma vvan kwantitatie
eve
verruim
ming voortzet..
Enkele evidente ris
sico’s
Tegen
nover de positiieve vooruitzic
chten staan oo
ok serieuze rissico’s. In diverrse
Europese landen ku
unnen verkiezingen leiden tot een terugvaal in de econo
omie en
volatiliiteit op de fina
anciële markte
en. Verder kan
n het lastig blij ken om de pro
oblemen in
de Italliaanse banke
ensector op ko
orte termijn op te lossen, meet onzekerheid
d en
volatiliiteit op de fina
anciële markte
en als gevolg.
Het grrootste risico in
n de VS is datt de nieuwe re
egering een prrotectionistischer koers
gaat varen
v
dan wij n
nu voorzien. Een
E ander risic
co is dat ik waat te positief de
enk over de
Amerikaanse inflatie
e en dat die niet alleen sterk
ker stijgt dan m
mij waarschijn
nlijk lijkt,
maar ook
o sterker da
an de analisten over het algemeen verwaachten. In dat geval
g
zal de
Fed te
e laat reageren
n en moet ze de
d achterstand inhalen dooor de rente sterker te
verhog
gen dan nu wo
ordt voorzien. Dat kan niet alleen
a
de wereeldwijde groei remmen,
maar ook
o tot grote vvolatiliteit op de
d financiële markten
m
leidenn en, via de uittstroom van
kapitaal, nadelig uit pakken voor opkomende
o
markten.

4

Macro W
Weekly – Komt
K
het wel
w of niett door Trump? – 9 ja
anuari 20117

Ra
amingen hoo
ofd- en financ
ciële indicatorren
GDP
P grow th (%)

2015

2016e

2017e

2018e

Unitted States

2.6

1.6

2.4

2.7

Unite
ed States

Eur ozone

1.9

1.6

1.4

1.8

Euro
ozone

pan
Jap

1.2

0.6

0.7

0.7

Unitted Kingdom

2.2

2.1

1.7

1.6

Chin
na

6.9

6.7

6.5

6.0

World

3M interbank rate

30/12/2016 06/0
01/2017

+3M
M

2017e

+
+12M

1.00

1.01

1.00
0

1.60

1.60

2018e
2.20

-0.32

-0.32

-0.35
5

-0.35

-0.35

-0.35

Japa
an

0.06

0.06

0.00
0

-0.10

-0.10

-0.10

Unite
ed Kingdom

0.37

0.37

0.40
0

0.40

0.40

0.40

01/2017
30/12/2016 06/0

3.2

3.0

3.4

3.5

Infllation (%)

2015

2016e

2017e

2018e

+3M
M

2017e

+
+12M

2018e

Unitted States

0.1

1.2

2.7

2.8

US Treasury
T

2.43

2.42 ↑

2.6
6

2.90

2.90

2.60

Eur ozone

0.0

0.2

1.2

1.6

Germ
man Bund

0.21

0.31

0.3
3

0.80

0.80

1.20

Jap
pan

0.8

-0.2

0.8

1.0

Euro
o sw ap rate

0.66

0.74

0.7
7

1.10

1.10

1.50

Unitted Kingdom

0.0

0.5

2.7

2.5

Japa
anese gov. bonds

0.05

0.06

0.0
0

0.00

0.00

0.00

Chin
na

1.4

2.0

2.0

1.5

UK gilts
g

1.24

1.38

1.5
5

2.10

2.10

1.90

World

2.9

3.0

3.3 ↓

3.1

y policy rate
Key

06/01/2017

+3M

2017e

2018e

01/2017
30/12/2016 06/0

+3M
M

2017e

+
+12M

2018e

Fed
deral Reserve

0.75

0.75

1.50

2.00

EUR
R/USD

1.05

1.06

1.05
5

0.95

0.95

1.10

Eur opean Central Bankk

-0.40

-0.40

-0.40

-0.40

USD
D/JPY

116.9

116.9

110.0
0

115.0

115.0

110

Ban
nk of Japan

-0.10

-0.10

-0.10

-0.10

GBP
P/USD

1.24

1.23

1.24
4

1.20

1.20

1.30

Ban
nk of England

0.25

0.25

0.25

0.25

EUR
R/GBP

0.85

0.86

0.85
5

0.79

0.79

0.85

Peo
ople's Bank of China
a

4.35

4.35

4.10

4.10

USD
D/CNY

6.95

6.94

6.95
5

7.15

7.15

7.10

Y interest rate
10Y

Currrencies

Sou
urce: Thomson Reu
uters Datastream, ABN
A
AMRO Group Economics.
E

DIS
SCLAIMER
Dit document
d
is samenge
esteld door ABN AM
MRO. Het heeft uitsluiitend als doel om finaanciële en algemene informatie te verstre
ekken over de econom
mie. ABN AMRO beh
houdt zich alle
rech
hten voor met betrekkking tot de informatie
e in het document en het document wordtt uitsluitend aan u verrstrekt voor uw inform
matie. Het is niet toeggestaan dit documen
nt (geheel of
deells) te kopiëren, distrib
bueren, door te geve
en aan een derde of om
o het voor enig andder doel te gebruiken
n dan hier boven bedoeld. Dit document iss informatief bedoeld
d en vormt geen
aanb
bieding van effecten aan het publiek, of een
e uitnodiging om ee
en aanbod te doen.
den dan ook vertrouw
wen op de informatie,, meningen, beraminngen, en aannames in
n dit document noch dat het compleet, acccuraat of juist is. Er wordt geen
U mag niet om welke red
gara
antie gegeven, uitdrukkkelijk of stilzwijgend
d, door of uit naam va
an ABN AMRO, haarr directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groepsmaatschappijen of
werk
knemers met betrekkking tot de juistheid of
o volledigheid van de
e informatie in dit doccument, en geen enk
kele aansprakelijkheid
d wordt geaccepteerrd voor enig verlies als direct of
indirrect gevolg van het g
gebruik van deze informatie. De opvattingen en meningen opggenomen hierin kunnen op enig moment aan
a verandering ondderhevig zijn en ABN AMRO heeft
geen
n enkele verplichting om de informatie in dit document na de datum
d
hiervan te herrzien.
Voorrdat u in enig producct van ABN AMRO investeert, dient u zich
h te informeren over dde verschillende fina
anciële en andere risico’s, alsmede mogellijke beperkingen voo
or u en uw
investeringen als gevolg van toepasselijke we
etgeving en regels. In
ndien u, na lezing vaan dit document, overrweegt een investerin
ng te doen in een prooduct, raadt ABN AM
MRO aan om een
derg
gelijke investering me
et uw relatiemanagerr of persoonlijke advis
seur te bespreken om
m nader te bezien off het relevante produc
ct – met inachtneminng van alle mogelijke risico’s – past bij
uw in
nvesteringen. De wa
aarde van belegginge
en kan fluctueren. In het verleden behaaldde resultaten bieden geen garanties voorr de toekomst. ABN A
AMRO behoudt zich het recht voor
wijziigingen in dit materia
aal aan te brengen.
Alle rechten voorbehoud
den

