Marketingmateriaal

De wereldeconomie in beelden februari 2019

Eurozone: Europese aandelen zijn “duidelijk onbemind”
Indicatoren voor de economische activiteit zijn scherp
gedaald, wat vrees voor een recessie oproept.

De K/W1 van de Duitse DAX is maar 11,4; dat is
lager dan in de vorige twee recessies.

De gevolgen van de handelsoorlog tussen de VS en China
zullen de Europese industrie hard treffen, vooral:
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Maar het is niet alleen maar slecht nieuws...
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Wij verwachten geen recessie in de eurozone.
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Europese aandelen zijn goedkoop en hebben
ruimte om flink te stijgen.
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Bron: Thomson Datastream, Schroders Economics Group. 29 januari 2019.

Australië en China: meer dan alleen grondstoffen
Maar het gaat niet alleen om grondstoffen: China geeft
ook de Australische dienstenexport een impuls.

China is een van de belangrijkste aanjagers
van de Australische grondstoffenexport,
en de economische banden worden
steeds hechter.

Chinezen zijn nu de grootste groep toeristen en ze
besteden gemiddeld meer dan andere nationaliteiten.

Deze trend zal doorzetten.
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De afkoeling in China kan een risico voor de
Australische economie vormen.
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Vanwege de handelsrelatie kan een lagere vraag uit China
leiden tot daling van de Australische export.
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Australische dollar verzwakt waarschijnlijk omdat
beleggers deze gebruiken als alternatief kanaal voor
exposure naar de Chinese economie, vanwege de
staatsbemoeienis met de Chinese renminbi.
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Bron: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 30 januari 2019.

Update opkomende markten (EM): Ons standpunt
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Dollarzwakte in 2019
kan kosten voor EM met
schulden verlagen.
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2019 wordt
waarschijnlijk beter dan
2018, maar niet zo goed
als 2017.

Door de daling van de
grondstoffenprijzen
kan de waarde van de
wereldhandel dalen.

De koers-winstverhouding (K/W) geeft de prijs van een aandeel gedeeld door de winst per aandeel weer. Hier is het gemiddelde van de K/W’s van alle aandelen in de DAX bedoeld.

Bron: Schroders, per februari 2019.
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