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In Washington worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de volgende cyclus van 

renteverlagingen. Tijdens de komende rente-bijeenkomst van juni zal de Fed zich waarschijnlijk wel 

nog beperken tot een aanpassing van hun communicatie. Wij verwachten de eerste renteverlaging 

in juli, gevolgd door een tweede in september.  

 

Ook in Frankfurt is men klaar voor een nieuwe versoepelingsronde. Al houdt de ECB het – gezien 

de al historisch lage beleidsrente – voorlopig op een status quo. Inkomende economische data 

zullen de komende maanden klaarheid brengen.  

 

Het hoeft niet te verbazen dat zowel de Europese als de Amerikaanse rente in dalende lijn gaan. De 

Duitse 10-jaarsrente zakte onlangs tot het laagste niveau ooit, terwijl de Amerikaanse tegenhanger 

één schok verwijderd is van een duik onder de psychologische 2%. 

 

Veel leesplezier, 

Mattias Demets & Jean-luc Célis 

Inleiding 
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Voorspellingen 
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Regio Rente Q3 ‘19 Q4 ‘19 Q4 ‘20 

Eurozone 

Refi Rate 0.0 0.0 0.0 

Deposit rate -0.40 -0.40 -0.40 

2-year* -0.60 -0.60 -0.60 

10-year* -0.05 0.00 0.15 

Verenigde Staten 

Fed Funds Rate 1.75 – 2.00 1.75 – 2.00 1.50 – 1.75 

2-year 
2.25 2.30 2.00 

10-year 2.50 2.60 2.50 

Voorspellingen BNP Paribas op 23/05/2019 * Duitse benchmark.  
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Central Bank Monitor 
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Centrale 

bank 

Rente Volgende 

beslissing 

Huidig niveau Meest 

waarschijnlijk 

Kans Minst 

waarschijnlijk 

 

Kans 

Federal 

Reserve 

Federal 

Funds Target 

Rate 

19/06/2019 2.375% Status Quo 70.7% Renteverlaging 30.3% 

ECB Deposit 

Facility Rate 

10/04/2019 -0.40% Status Quo 97.7% Renteverlaging 2.4% 

Bank of 

Canada 

ON Target 

Rate 

24/04/2019 1.75% Status Quo 95.1% Renteverlaging 4.9% 

Bank of 

England 

Bank Rate 02/05/2019 0.75% Status Quo 100% Renteverlaging 0.0% 

Bank of 

Japan 

Policy Rate 

Balance 

25/04/2019 -0.10% Status Quo 

 

90.5% Renteverlaging 9.5% 

Swiss 

National 

Bank 

3M Target 

Libor Rate 

13/06/2019 -0.75% Status Quo 

 

98.7% Renteverhoging 1.3% 

Sweden 

Central 

Bank 

Repo Rate 24/04/2019 -0.25% Status Quo 

 

93.3% Renteverlaging 6.7% 

Bron: Thomson Reuters Datastream (14/06/2019) 
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 In maart kondigde de ECB aan dat de beleidsrente tot minstens eind 2019 op het huidige niveau zou blijven. Zoals 

voorspeld in onze IR Bi-Monthly van april verlengde de ECB deze ‘forward guidance’ in haar laatste bijeenkomst in juni 

tot midden 2020. In een belangrijke passage liet Draghi tevens optekenen dat de ECB ‘klaar is om te handelen indien 

nodig’. En dat verschillende beleidsmakers de mogelijkheid tot renteverlagingen of een heropstart van het QE-

programma op tafel legden.  

 

 Deze twee duifachtige elementen werden vergezeld door een realistisch, maar geen apocalyptisch beeld van de 

Europese economie. De ECB is zich bewust van de negatieve impact van de handelsoorlog op de Europese industrie, 

maar benadrukte tegelijkertijd de sterke constructie- en dienstensector. De sterke arbeidsmarkt moet daarenboven ‘een 

graduele versnelling van de inflatie’ bestendigen. De economische groeivoorspellingen werden voor 2019 met 0,1 

procentpunt opgetrokken tot 1,2%, die voor 2020 met 0,2 procentpunt neerwaarts herzien tot 1,4%. 

 

 Er werd ook zoals verwacht een nieuw TLTRO programma aangekondigd, met gelijkaardige modaliteiten dan het vorig 

programma. Voor een systeem van tiering (dat de pijn van de negatieve depositorente voor banken moet verzachten) 

acht de ECB de tijd nog niet gekomen.  

 

 We verwachten in de nabije toekomst geen rentverlagingen en geen heropstart van het QE-programma. In de komende 

bijeenkomsten heeft de ECB wel ruimte om klaarheid te scheppen en de doves te voeden. Draghi zou kunnen specifiëren 

onder welke economische omstandigheden de ECB wél actie zou ondernemen. Draghi zou tevens kunnen specifiëren 

hoeveel beleidsmakers renteverlagingen op tafel legden. Tot op heden is het niet duidelijk of dit een kritieke massa 

betreft.  

Onze verwachtingen in het kort: de ECB 
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Datum Onze verwachting 

Eind 2019 Mogelijk wordt een systeem van ‘tiering’ aangekondigd. Dat moet de negatieve impact van de 

negatieve depositorente op de winstgevendheid van de bankensector temperen. 
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 Twee maanden geleden was het al duidelijk dat we ons dit jaar niet meer aan renteverhogingen moesten verwachten. In de 

afgelopen twee maanden zijn de markten zich volledig gaan richten op renteverlagingen. Op basis van future prijzen 

voorzien de markten 80% kans op twee of meer renteverlagingen tegen eind september.  

 

 In recente toespraken van Fed-bestuurders werd de deur richting renteverlagingen dan ook duidelijk opengezet. We 

verwachten dat de Federal Reserve tijdens de volgende rentebijeenkomst (18/06) de mogelijkheid tot een versoepeling van 

het monetaire beleid op de agenda zet. De Dot Plot van maart wees nog op zeer vlakke renteverwachtingen van de 

bestuurders, maar in de Dot Plot van juni zullen (volgens onze verwachting) verschillende ‘dots’ wijzen op minstens één 

renteverlaging tegen eind dit jaar.  

 

 In de rente-bijeenkomst van juni zal de Fed zich naar alle waarschijnlijkheid openstellen voor monetaire versoepeling, maar 

zal het wachten tot juli voor een eerste renteverlaging. Na die renteverlaging van 25 basispunten verwachten we één extra 

renteverlaging in september, waarna de Fed even zou moeten pauzeren.  

 

 We verwachten tevens dat de groeivooruitzichten voor 2019 met 0,1 procentpunt neerwaarts zullen worden herzien. Door 

de lagere aardolieprijzen zal de Fed volgens onze voorspelling ook de verwachte PCE (Personal consumption expenditure) 

inflatie met 0,1 procentpunt neerwaarts herzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze verwachtingen in het kort: de Federal Reserve 
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Bron: BNP Paribas (25 mei)  

Datum Onze verwachting 

Juli 2019 Renteverlaging van 25 basispunten. 

Oktober 2019 Afbouw balans wordt beëindigd, waardoor permanente bedrag aan activa op de balans  $3,5 

biljoen zal bedragen.  

September 2019 Renteverlaging van 25 basispunten. 
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Eurozone: rente in vogelvlucht 
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 Gezien de uitkomst van de ECB meeting 

van 6 maart gleed de Europese rente ook 

de afgelopen twee maanden verder weg.  

 

 Naast de ‘forward guidance’ van de ECB 

sleept de (nog sneller) dalende 

Amerikaanse rente de Europese rente mee 

in haar zog.  

 

 Twee maanden geleden daalde de Duitse 

10-jaarsrente voor het eerst sinds 2016 

onder nul. Twee maanden later kunnen we 

een nieuw record vaststellen. Op 14 juni 

bereikte de Duitse 10-jaarsrente met een 

niveau van -0,267% het laagste niveau ooit.   

 

 We hadden onze vooruitzichten in april al 

neerwaarts herzien, en stellen die bij deze 

nog wat scherper. We verwachten nu dat de 

Duitse 10-jaarsrente 2019 afsluit in 

negatieve territoria.  
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 De Amerikaanse rente is het slachtoffer van 

de globale groeivertraging en bijhorende 

reactie van de centrale banken. Op het 

moment van schrijven noteert de 

Amerikaanse 10-jaarsrente rond 2,10%, ruim 

100 basispunten lager dan amper 8 

maanden geleden. 

 

 Ook de Libor 3M daalde de afgelopen 

maandag razendsnel, en noteert nu rond 

2,40%, binnen de range van de federal funds 

rate (2,25% – 2,50%) en boven de 10-

jaarsrente, waardoor de inversie van de 

rentecurve compleet is.  

 

 Met een 10-jaarsrente net boven 2% zijn de 

markten klaar voor een cyclus van 

renteverlagingen. De rente-bijeenkomst van 

juni en de toekomst zullen uitwijzen hoe snel, 

en hoeveel renteverlagingen we mogen 

verwachten. Samen met de prestaties van de 

aandelenmarkten determinerende factoren 

voor de toekomstige evolutie van de 

Amerikaanse rente.  

 

 

 

 

 

Verenigde Staten: rente in vogelvlucht 
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Interest Rate Swaps 
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Risicopremies in de periferie 
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In the picture: Inflatieverwachtingen, kopzorg voor de ECB 
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 Inflatieswaps, goede indicatoren van de 

inflatieverwachtingen van de markt, gaan sinds 

de zomer van vorig jaar in dalende lijn. De 

laatste weken zien we zelfs een exponentiële 

daling in de inflatieverwachtingen. 

 

 De inflatieverwachtingen binnen vijf jaar 

daalden recent tot 1,15%, ver beneden de 

inflatietarget van de ECB van 2%. Naast de 

groeivertraging is dit een grote kopzorg voor de 

ECB. Inflatieverwachtingen drijven namelijk 

lonen, en op die manier de uiteindelijke inflatie.  

 

 Voor de ECB is het daarom van  cruciaal 

belang dat de inflatieverwachtingen weer 

richting 2% evolueren. Draghi heeft eerder al 

bevestigd dat de centrale bank wel degelijk 

over de tools beschikt om de verwachtingen te 

sturen. Mogelijk zullen de komende maanden 

sterke maatregelen (renteverlaging, QE) nodig 

zijn om de inflatieverwachtingen weer in lijn te 

krijgen met het target van 2%.  
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In the picture: De eurozone, veel veiligheidshavens behalve Italië 
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 Begin maart verkondigde de ECB dat ze de 

beleidsrente minstens tot eind 2019 

onveranderd zou laten. Sindsdien daalde de 

Duitse rente met 42 basispunten.  

 

 Ook in de periferie waren er een aantal 

winnaars. De Spaanse 10-jaarsrente daalde 

sindsdien met 64 basispunten tot 0,50%. De 

Portugese 10-jaarsrente zelfs met 85 

basispunten tot 0,61%. 

 

 Italië kon – door de stand off met de Europese 

Commissie - de forward guidance van de ECB 

veel moeilijker verzilveren.  De 10-jaarsrente 

daalde daar met ‘slechts’ 28 basispunten tot 

2,30%.  

 

 Vooral vergeleken met Spanje is de rekening 

voor de Italianen erg duur. Anderhalf jaar 

geleden betaalden beide landen evenveel om 

zich op 10 jaar te financieren, vandaag betaalt 

Italië zo maar even 180 basispunten meer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IR Bi-Monthly juni 



BNP Paribas Fortis SA/NV, with registered office at Montagne du Parc 3 / Warandeberg 3, B-1000 Brussels, Belgium (the “Bank”) is responsible for the 

production and the distribution of this document.     

This document does not constitute an offer or solicitation for the sale, purchase or subscription of any financial instrument in any jurisdiction and is not a 

prospectus in the sense of applicable legislation on the offer and/or listing of financial instruments.  No action has been taken or will be taken by the 

Bank or by any other third party that would permit a public offer of the financial instrument(s) referred to in this document in any jurisdiction where 

action for that purpose is required.  This document has not been and will not be endorsed or approved by any authority in any jurisdiction.  It is 

addressed solely to persons acting in a professional capacity.   

The information contained in this document should not be regarded as a recommendation of investment advice. 

This document does not purport to give an exhaustive description of the financial instrument(s) and of the issuer of the financial instrument(s) (including 

on certain related risks) it relates to.  Although all reasonable care has been taken to ensure that the information in this document is accurate, neither 

the Bank nor its affiliated companies, directors, advisors or employees can be held liable for any incorrect, incomplete or missing information, or for any 

direct or indirect damage, losses, costs, claims, liabilities or other expenses which would result from the use of, or reliance on, this document, except in 

case of wilful misconduct or gross negligence. 

The Bank may change the information contained in this document without any prior notice and is under no obligation to inform (potential) investors 

about any such change. 

The financial instrument(s) referred to in this document may not be available in all jurisdictions.  A decision to invest in this product should not be made 

on the sole basis of this document and should only be made after a careful analysis of all its features and risks (as described in the Global Markets 

Product Risk Book and any other pre-trade documentation) and after having obtained all necessary information and advice from professional advisers 

(including tax advisers). 

In the course of providing services to clients, the Bank may pay or receive fees, commission or other non-monetary benefits to or from third parties. 

The Bank is required to have arrangements in place to manage conflicts of interest between it self and clients and between different clients.  The Bank 

operates in accordance with a conflicts of interest policy under which the Bank has identified those situations in which there may be a conflict of interest 

and, in each case, the steps taken to manage that conflict. Where the arrangements under our conflicts of interest policy are not sufficient to manage a 

particular conflict, the Bank will inform the relevant client of the nature of the conflict so that the client can make a well-informed decision. 

BNP Paribas Fortis SA/NV is authorized by and under the prudential supervision of the National Bank of Belgium, boulevard de Berlaimont 14, 1000 

Brussels, under the supervision on investor and consumer protection of the Financial Services and Markets Authority (FSMA), rue du congrès 12-14, 

1000 Brussels and is authorized as insurance agent under FSMA number 25789 A.  

 

Disclaimer 
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