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De Duitse 10-jaarsrente verbreekt diepterecord na diepterecord. Zelfs de Amerikaanse 10-

jaarsrente is dicht tot bij het laagste niveau ooit gedaald.  

 

De vlucht naar veiligheid als gevolg van de handelsoorlog en de globale groeivertraging duwt 

obligatierentes overal ter wereld lager. In combinatie natuurlijk met het beleid van de centrale 

banken, die klaarstaan om een nieuw pakket aan maatregelen te lanceren.  

 

We verwachten dat de ECB op 12 september een nieuw QE-programma aankondigt en de 

depositorente verlaagt. Bij de Federal Reserve zal het niet bij een ‘mid-cycle adjustment’ blijven, en 

verwachten we twee extra renteverlagingen dit jaar.  

 

Veel leesplezier, 

Mattias Demets & Jean-Luc Célis 

Inleiding 
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Voorspellingen 
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Regio Rente Q4 ‘19 Q2 ‘20 Q4 ‘20 

Eurozone 

Refi Rate 0,0% 0,0% 0,0% 

Deposit rate -0,60% -0,60% -0,60% 

2-year* -0,85% -0,85% -0,85% 

10-year* -0,80% -0,70% -0,50% 

Verenigde Staten 

Fed Funds Rate 1,50% – 1,75% 1,00% – 1,25% 1,00% – 1,25% 

2-year 
1,10% 1,00% 1,25% 

10-year 1,00% 1,15% 1,50% 

Voorspellingen BNP Paribas op 03/09/2019 * 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 

18/09/2019 2,125% Verlaging (25bp) 86,2% Verlaging (50bp) 13,8% 

ECB Deposit 

Facility Rate 

12/09/2019 -0,40% Verlaging (10bp) 100% Status Quo 0% 

Bank of 

Canada 

ON Target 

Rate 

04/09/2019 1,75% Status Quo 76,9% Renteverlaging 23,2% 

Bank of 

England 

Bank Rate 19/09/2019 0,75% Status Quo 92,1% Renteverlaging 7,9% 

Bank of 

Japan 

Policy Rate 

Balance 

19/09/2019 -0,10% Status Quo 

 

76,3% Renteverlaging 23,7% 

Swiss 

National 

Bank 

3M Target 

Libor Rate 

19/09/2019 -0,75% Renteverlaging 84,1% Status Quo 

 

16% 

Sweden 

Central 

Bank 

Repo Rate 04/09/2019 -0,25% Status Quo 

 

97,9% Renteverlaging 2,1% 

Bron: Thomson Reuters Datastream (28/08/2019) 
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 Tijdens de rentebijeenkomst in juli drukte de ECB haar zorg uit over twee negatieve ontwikkelingen. Enerzijds de dalende 

inflatieverwachtingen op middellange termijn en anderzijds de handelsoorlog, die als hét belangrijkste risico voor de 

Europese economie naar voor werd geschoven. 

 

 Sinds de laatste bijeenkomst op 25 juli is de vrees voor de impact van het handelsconflict alleen maar groter geworden 

naar onze mening. De gesprekken tussen China en de Verenigde Staten zijn steeds onvoorspelbaarder, en de impact 

van de zwakke industrie heeft steeds zichtbaardere gevolgen voor de rest van de economie, vooral in Duitsland. De 

recente data en nieuwsfeiten zullen naar ons gevoel de ‘sense of urgency’ voor de ECB alleen maar hebben vergroot en 

hen aldus in september al aanzetten tot actie.  

 

 We verwachten dat de ECB tijdens de volgende bijeenkomst op 12 september een volledig pakket van maatregelen 

aankondigt, bestaande uit: 1. Een verlaging van de depositorente met 10 basispunten tot -0,50%; 2. Een nieuw QE-

programma, dat zal starten in december; 3. Een tiering-systeem, om de negatieve gevolgen van de verlaagde 

depositorente op de bankensector te milderen.  

 

 De details van het QE-programma houdt de ECB mogelijk nog even achter de hand. Grotendeels om extra speelruimte te 

hebben wanneer de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen bekend is. Maar ook om Christine Lagarde meer 

‘ownership’ te geven over het programma. Hoe dan ook verwachten we dat overheids- en bedrijfsobligaties deel zullen 

uitmaken van het aankoopprogramma, maar aandelen voorlopig nog niet. De omvang zal volgens ons €50 miljard per 

maand bedragen, en dat gedurende 9 maanden.  

Onze verwachtingen in het kort: de ECB 
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Datum Onze verwachting 

12 September 2019 Aankondiging renteverlaging, nieuw QE-programma en tiering.  

December 2019 ECB start met een QE-programma van €50 miljard per maand. De depositorente wordt met 

nog eens 10 basispunten verlaagd tot -0,60%. 
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 Er was grote interesse voor het centrale-bankierssymposium in Jackson Hole, Wyoming van 23 augustus. Jerome Powell 

moest daar een evenwicht vinden tussen de notulen van de Fed-meeting in juli en de enorme verwachtingen van de 

markten. In juli sprak Powell nog van een mid-cycle adjustment, wat betekent dat de renteverlaging van juli niet de start 

zou zijn van een cyclusverlaging. Maar dat stemde duidelijk niet overeen met de verwachtingen van de markten, die op 

meerdere renteverlagingen rekenden.  

 

 Jerome Powell kwam de doves duidelijk tegemoet in Jackson Hole. Enerzijds door de steeds grotere risico’s (bv. 

handelsoorlog) voor de wereldeconomie te benadrukken. Anderzijds door te bevestigen dat de Fed mogelijk het beleid zal 

moeten aanpassen (lees: meer renteverlagingen) wanneer die handelsrisico’s prominenter worden en de Amerikaanse 

economie schade toebrengen. Tot zover de mid-cycle adjustment van juli.  

 

 Sinds Powell’s speech in Jackson Hole verwachten we vier extra renteverlagingen, één in september en december van dit 

jaar, en twee in de eerste helft van 2020. De renteverlaging in september is volgens ons nagenoeg een zekerheid, al 

geloven we wel dat de Fed het bij een verlaging van 25 basispunten zal houden. Ook de financiële markten schatten de 

kans op een verlaging met 25 basispunten het grootste in (86%). De kans op een verlaging met 50 basispunten is ‘slechts’ 

14%. (berekend op basis van future prijzen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Datum Onze verwachting 

September 2019 Renteverlaging van 25 basispunten. 

December 2019 Renteverlaging van 25 basispunten. 

Maart 2020 Renteverlaging van 25 basispunten. 

Juni 2020 Renteverlaging van 25 basispunten. 
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Eurozone: rente in vogelvlucht 
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 Het vooruitzicht op een soepel monetair 
beleid de komende jaren en een 
vertragende economie houdt de rente in een 
zeer neerwaartse trend. Uiteraard in 
combinatie met de geopolitieke onzekerheid 
rond Italië en de Brexit.  

 

 Twee maanden geleden brak de Duitse 10-
jaarsrente door de diepterecords van 2016. 
De doorbraak versnelde de val alleen maar, 
waardoor de 10-jaarsrente op het moment 
van schrijven aan historisch ongezien lage 
niveaus van -0,70% noteert.  

 

 Het vooruitzicht op een renteverlaging van 
de ECB duwde ook de Euribor op 3 maand 
lager. De belangrijke referentierentevoet 
daalde de afgelopen twee maanden van 
niveaus rond -0,33% tot -0,43% op het 
moment van schrijven.  

 

 We verwachten dat de Duitse 10-jaarsrente 
verder daalt tot -0,80% eind dit jaar. Ook in 
2020 zal die zeer laag blijven (-0,50%). 
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 Het vooruitzicht op een monetaire 

versoepeling, een globale groeivertraging en 

een algemene vlucht naar veiligheid duwen 

de Amerikaanse rente lager.  

 

 De Amerikaanse 10-jaarsrente noteert 

momenteel onder 1,50%. Dat is niet alleen 

meer dan 170 basispunten lager dan in 

november van vorig jaar, maar niet eens zo 

ver verwijderd van het all-time dieptepunt in 

2016. Toen daalde de 10-jaarsrente op een 

bepaald moment tot 1,32%.  

 

 Ook de USD Libor op 3 maand noteert een 

stuk lager dan twee maanden geleden, en 

wijst op een renteverlaging van de Fed in de 

komende 3 maanden. Ook wij verwachten 

een renteverlaging in september, en nog één 

in december van dit jaar.  

 

 We verwachten een forse daling van de 

Amerikaanse 10-jaarsrente tot 1,00% eind dit 

jaar en een licht herstel in 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Verenigde Staten: rente in vogelvlucht 
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Interest Rate Swaps 
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Risicopremies in de periferie 
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IR Bi-Monthly September 



In the picture: de zoektocht naar rendement, kijken naar de 

toekomst 
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 De globale hoeveelheid schuldpapier dat 

noteert aan een negatieve rente bedraagt nu 

16.800 miljard USD (Bloomberg Barclays 

Global Aggregate Index). Dat lokt beleggers - 

op zoek naar een positief rendement - naar 

schuldpapier met steeds langere looptijd.  

 

 De laatste maanden is dan ook vooral de rente 

op langere termijn spectaculair gedaald. 

Duitsland en Nederland lenen op 30 jaar aan 

een negatieve rente. Hun rentecurve is dus 

negatief tot op meer dan 30 jaar looptijd. Voor 

België, Frankrijk en Oostenrijk bedraagt de 

rente op 30 jaar minder dan 0,60%. 

 

 De extreem lage tot negatieve rendementen op 

overheidspapier doen een aantal vragen rijzen. 

Wat met gegarandeerde rendementen op 

pensioenfondsen? En moeten Europese 

lidstaten terug meer gaan investeren en 

overheidstekorten laten oplopen?  Duitsland 

heeft recent alvast aangeven meer te willen 

investeren en de fiscale teugels wat losser te 

zullen laten.  
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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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