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Europese consumentenvertrouwen keldert
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 Het vertrouwen onder consumenten is in veel Europese

landen in de afgelopen maanden gekelderd naar een

historisch laag niveau.

 De Europese inflatie staat op het hoogste niveau in ruim

40 jaar, waardoor huishoudens kampen met de grootste

daling van reële inkomens in tientallen jaren. Het verschil

tussen de inflatie en gemiddelde loongroei bedraagt

momenteel zo’n 5%.

 In het verleden was een dergelijke grote daling van het

vertrouwen vaak een voorbode voor een recessie. Zo was

dit ook het geval voor de kredietcrisis, de Europese

schuldencrisis in 2012 en recent de Corona pandemie.

 Wij verwachten dat Europa in een recessie zal belanden.

Bestedingen zullen waarschijnlijk dalen door de dalende

koopkracht en het dalende vertrouwen. Bovendien staan

de bedrijfsinvesteringen en de kredietgroei onder druk

door stijgende rentes. Recente leidende economische

indicatoren, zoals de enquêtes onder inkoopmanagers,

wijzen duidelijk op een afname van de economische

activiteit. Fiscale steunmaatregelen en opgebouwde

spaargelden tijdens de corona pandemie kunnen de

groeivertraging enigszins dempen.

 In onze beheerportefeuilles hebben we recent de, met

name, Europese aandelenweging afgebouwd ten gunste

van obligaties van goede kredietkwaliteit. De gestegen

rentevergoeding op deze obligaties biedt meer

compensatie voor het risico en de kapitaalmarktrente daalt

veelal in een recessie wat een positief koerseffect heeft.

Bron: Bloomberg
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Disclaimer

Dit document is opgesteld door InsingerGilissen, bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., (“InsingerGilissen”). Ins ingerGilissen staat onder toezicht van de ECB en CSSF en 

onder beperkt toezicht van AFM en de DNB. InsingerGilissen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvK-nummer 80510132, kantoorhoudende aan de 

Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam. Quintet Private Bank (Europe) S.A. is statutair gevestigd te Luxemburg. Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter en is niet 

bedoeld om u een financieel product aan te bevelen, een (beleggings)advies te geven of u een beleggingsdienst te verlenen. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, 

kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie met betrekking tot dat product, advies of die dienst. Alle (beleggings)beslissingen op basis van de 

genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. InsingerGilissen is houder van het auteursrecht op de 

gehele inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door InsingerGilissen betrouwbaar geachte 

bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit 

document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden 

geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement. Dit document is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan 

om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 

InsingerGilissen. De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en InsingerGilissen heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie 

overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren. De presentatie omvat zowel deze tekst als de eventuele voordracht daarvan inclusief mogelijk aanvullende opmerkingen. 


