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2016 zal de geschiedenis in gaan als het jaar van de politieke verrassingen.
Na de onverwachte stemming voor een Brexit, stemden de Amerikanen deze
nacht voor outsider Donald Trump als president, wat ook weer volledig tegen
)de verwachtingen en de opiniepeilingen inging.

Toen de eerste resultaten binnenkwamen, werd het al snel duidelijk dat het geen klinkende
overwinning voor het Clinton kamp zou worden, zoals verwacht. Donald Trump was relatief snel in
staat om een aantal strijdstaten zoals Florida en Ohio binnen te halen en zelfs een typische
Democratische staat als Virginia werd fel bevochten. Alhoewel die uiteindelijk toch naar de
Democraten ging, was dit al een veeg teken.
De verkiezingsstrijd verplaatste zich dan naar de Upper Midwest (Rust Belt) waar de voornaamste
verdedigingslijn van de Democraten lag in staten zoals Michigan, Wisconsin en Pennsylvania. Maar
ook hier wist Trump door te breken en zo zijn weg naar het presidentschap voor te bereiden.
Ook het Huis van Afgevaardigden en de Senaat blijven Republikeins. Het lijkt er op dat de
minderheidsgroepen, waaronder de Latino’s, niet zo massaal tegen Trump zijn gaan stemmen als
verwacht. Bovendien sprak de boodschap van de nieuwe president dat er verandering moet komen
duidelijk aan bij de blanke werkende bevolking. En dat is toch nog steeds de grootste electorale groep
in het land. Het is niet toevallig dat hij zijn overwinning voor een groot deel te danken heeft aan de
staten in de Rust Belt die relatief weinig hebben geprofiteerd van het economische herstel. De
tegenkanting tegen de globalisering is er ook groot. De komende dagen en weken zal er nog
voldoende tijd zijn om het hoe en het waarom te analyseren. Op dit moment focussen we op de
marktreactie en wat deze politieke aardverschuiving betekent voor onze strategie.

Risk-off

Zoals we al eerder hadden aangegeven was de verkiezingsuitslag onzeker, maar de reactie relatief
goed te voorspellen. Toen de kansen van Trump vergrootten na de heropening van het onderzoek van
de FBI, zagen we een klassieke “risk-off” in de markt. Maar toen twee dagen geleden diezelfde FBI
Clinton weer vrij pleitte van verdenkingen, zagen we een “risk-on”. Zo kregen we eigenlijk al een
generale repetitie van wat we konden verwachten bij elk van de mogelijke uitkomsten.
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Een Trump overwinning staat voor onzekerheid en een verhoogde volatiliteit in de markten gekoppeld
aan een “risk-off” beweging. Dat is wat we vandaag ook zien. De aandelen gaan in Azië fors naar
beneden en de opening in zowel Europa als de Verenigde Staten is moeilijk. We kijken aan tegen
beginverliezen van 2 tot 5%. Daaraan gekoppeld krijgen we al andere “risk-off” aspecten: de dollar en
de groeimarktenmunten zakken ten voordele van de yen en de euro. Ondertussen vloeit het geld naar
de veilige havens zoals goud en overheidspapier (waardoor de rente daalt). De markt gaat er
eveneens vanuit dat de kans dat de Federal Reserve de rente nu zal verhogen in december wat
kleiner is geworden. Die kans is na vannacht van 86% naar zowat 50% gegaan. De olieprijs ten slotte
daalt ook, net als de USD.

Wat na de initiële marktreactie

De markten zullen de komende dagen en weken volatiel zijn. Markten haten niets zoveel als
onzekerheid en dat is wat we nu hebben. Een verkiezing van Hillary Clinton was een keuze voor een
verderzetting van het beleid met mogelijk wat veranderingen. De politiek die Donald Trump zal voeren
is een wildcard. Vooral de uitspraken over immigratie, globalisering en protectionisme baren de
markten zorgen. Het zal de komende weken en maanden duidelijk worden hoe hard hij die
verkiezingsslogans zal maken wanneer hij daadwerkelijk aan de macht is. Hier hebben we het gevoel
dat de soep niet zo heet zal worden gegeten als ze wordt opgediend.
Het klopt dat de nieuwe president weinig beleidservaring heeft, maar hij is wel goed omringd. Dat zou
kunnen maken dat de uiteindelijke politiek nog wel zou kunnen meevallen. Ook al omdat hij zelfs met
een door de Republikeinen gecontroleerd Congres niet zo maar carte blanche zal hebben. We kijken
alvast met veel aandacht naar de eerste speeches en beleidsverklaringen.
Voor de aandelenmarkten betekent dit dat er na een periode van volatiliteit opnieuw
instapmomenten zullen komen. Eén van de belangrijke programmapunten is dat hij de economie wil
aanzwengelen door meer infrastructuurwerken. Dat kan bedrijven in die sectoren in de kaart spelen.
Bovendien is meer groei (en daaraan gekoppeld meer schuld) een zeer goede reden om op iets
langere termijn aandelen boven obligaties te blijven verkiezen. De initiële reactie van de rente van een
vlucht naar veilige havens hoeft dus zeker niet noodzakelijk de beweging op iets langere termijn te
zijn.
Hetzelfde geldt voor de USD. Het is logisch dat die vandaag onder druk staat, omwille van wat er in
de Verenigde Staten gebeurt, maar ook omdat de verwachtingen op een renteverhoging wat worden
getemperd. Maar een hogere groei en een hogere inflatie gekoppeld aan meer protectionisme (met
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een kleiner handelsoverschot), betekent op langere termijn een sterkere USD. Ten slotte geven dagen
zoals vandaag aan dat het geen slecht idee is om wat goud in portefeuille te hebben als diversificatie.
Kortom, verrassingen en de daaraan gekoppelde onzekerheid zorgen voor korte
termijn volatiliteit. Maar daar zullen ook weer onvermijdelijk opportuniteiten uit
volgen. Het spreekt vanzelf dat we de zaak van dichtbij blijven opvolgen.

Philippe Gijsels
Chief Strategy Officer, BNP Paribas Fortis Private Banking

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 – B 1000 Brussel - RPR Brussel, BTW BE 403.199.702

9 november 2016

4/4

Verkiezingsverrassing van formaat
STRATEGY FLASH

De business line Private Banking van BNP Paribas Fortis NV, met maatschappelijke
zetel gevestigd te Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702
(‘‘BNP Paribas Fortis Private Banking’’)*, is verantwoordelijk voor het opstellen en
verspreiden van dit document.
Dit document vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de verkoop
van, koop van of inschrijving op enig financieel instrument in enige jurisdictie en dit document
vormt geen prospectus als bedoeld in de op het aanbieden of toelaten tot de handel van
financiële instrumenten toepasselijke regels. Dit document is niet goedgekeurd noch
onderschreven en zal niet worden goedgekeurd noch onderschreven door een toezichthouder
in welke jurisdictie dan ook. Dit document bevat geen beleggingsadvies, of een
beleggingsaanbeveling en kan niet worden opgevat als onderzoek op beleggingsgebied. De
informatie in dit document is niet verkregen conform de wettelijke en reglementaire vereisten
die het uitbrengen van objectief en onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied beoogt te
waarborgen en BNP Paribas Fortis Private Banking is dan ook niet onderworpen is aan het
verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van dit document. Informatie
betreffende beleggingen kan op ieder ogenblik onderhevig zijn aan wijzigingen zonder verdere
notificatie.
Informatie met betrekking tot resultaten behaald in het verleden, gesimuleerde resultaten uit
het verleden en voorspellingen kunnen, onder geen beding, opgevat worden als een
betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. Hoewel BNP Paribas Fortis Private Banking
redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie opgenomen in dit
document juist, duidelijk en niet misleidend is, aanvaardt noch BNP Paribas Fortis Private
Banking, noch de aan haar gelieerde vennootschappen, directeuren, adviseurs of werknemers,
enige aansprakelijkheid voor enige onjuiste, onvolledige of ontbrekende informatie of voor
enige directe of indirecte schade, verliezen, kosten, vorderingen, aansprakelijkheden of andere
uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van of het zich beroepen op de in
dit document vermelde informatie, tenzij in geval van opzet of grote nalatigheid.
Een beslissing om te beleggen dient niet uitsluitend te worden gebaseerd op dit document en
dient slechts te worden genomen na een zorgvuldige analyse van uw portefeuille alsmede na
het inwinnen van alle nodige informatie en/of adviezen van professionele adviseurs (met
inbegrip van fiscale adviseurs).
Dit document wordt u verstrekt ten persoonlijke titel en kan niet worden verstrekt aan derden.
De inhoud ervan is en dient vertrouwelijk te blijven. Iedere openbaarmaking, herproduceren,
kopiëren, verspreiden en/of om het even welk ander gebruik van dit document is uitdrukkelijk
verboden. Mocht u er niet de gewenste ontvanger van zijn, dan verzoeken wij u onmiddellijk
contact op te nemen met de verzender van het bericht en uw exemplaar te vernietigen. BNP
Paribas Fortis Private Banking heeft een beleid vastgelegd teneinde belangenconflicten te
voorkomen en te vermijden. Persoonlijke beleggingstransacties van personen betrokken bij de
redactie van dit document in het algemeen zijn onderworpen aan monitoring. Verder geldt
specifiek het verbod om in financiële instrumenten of emittenten te beleggen waarover zij
rapporteren. Deze personen ontvingen specifieke instructies voor het geval dat ze over
voorkennis beschikken.
(*) BNP Paribas Fortis NV staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel
toezicht van de Nationale Bank van België en de controle van de Autoriteit van Financiële
Diensten en Markten (FSMA) inzake beleggers- en consumentenbescherming. Fortis Bank NV is
ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A en treedt op als tussenpersoon
van AG Insurance NV.
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