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Aex op hoogste punt sinds voorjaar 2001
Niet inflatie gecorrigeerd



Euro stoxx 50 staat hoog



Duitse PMI zakt al sinds voorjaar 2018



Rente op staatsobligaties zakt
Nederlandse rente < 0%, lager dan Japan

Amerikaanse rente zakt ook al een jaar

⇒ Monetair beleid kan de economie niet 
meer stimuleren.

(Bedrijfsinvesteringen worden niet opeens 
rendabel bij rente < 1%)



Nederlandse industriële productie groeit al een jaar 
niet meer

Al aan het teruglopen sinds eind 2017



Nederlandse producentenvertrouwen daalt al 2 jaar



Zakelijke kredietverlening zakt al 2-3 jaar



Euro verliest terrein t.o.v. de dollar
Ondanks handelsconflicten VS met China 
kiezen beleggers toch voor de dollar.

Amerikanen hebben een veel hogere yield

N.b.: Grieken betalen 1.3%, Amerikanen 1.9% 
voor 10 year bonds (!)



Price Earnings
PE SP500: 23.01

PE Euro Stoxx 600: 16.7

⇒ Beleggers kiezen toch voor de VS



Binnenkort krijgen we negatieve rente op spaargeld



Geen groei meer in export



Werkloosheid Ned + Dui erg laag



Uitstroom uit etf?
De gewone belegger stapt al een tijdje 
uit 

(juli 2019)



Economie groeit nog steeds, werkloosheid 
toegenomen



Dow, SP op record hoogte



Call opties goedkoper dan put opties
AEX op ca 595, call vs put pariteit 
op ca 570 (sep 2020)

Nb: 2x meer handel in calls dan 
puts. Komt doordat mensen 
optimistisch van aard zijn. 

Echter: voor elke koper is er een 
verkoper. Is dit burger vs belegger?



Interpretatie:
De AEX staat op het hoogste punt sinds de internet bubble van 2001 (Inflatie 
gecorr staat ze er nog flink onder). Andere beurzen staan ook erg hoog. 

Waarom stijgt de beurs zo?

⇒ Er lijkt behoorlijk wat lucht in gepompt te zijn. Er zijn niet buitengewoon veel 
investeringen. De werkloosheid is laag, dat belemmert verdere groei. De ECB kan 
niet veel meer stimuleren (investeringen die niet rendabel zijn bij 1% rente zijn dat 
ook niet bij 0% rente) Duitsland zit al 2 jaar in een krimp/stilstand, de dollar boekt 
terrein t.o.v. de euro, Nederlandse industriële prod groeit niet meer (al een jaar) 
etc.

De beurs is ca 20% gestegen sinds 1 jan 2019


