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Opkomende markten vervolgen stijgende lijn

Ondanks afwaarderingen zien we voor de komende twee jaar nog steeds een 
opgaande trend in de opkomende markten

De aanname dat het scenario “Trump; stimulering” het wint van “Trump: handelsoorlogen” 
pleit voor deze prognose

In Rusland zal de 
fiscale consolidatie 
de groei afremmen 
maar olie zou voor 

een meevaller 
kunnen zorgen

In India zal de 
vernietiging van 86% 
van alle bankbiljetten 
de economie op korte 

termijn schaden; 
daarom verlagen wij 
onze groeiprognose

Brazilië is minder 
kwetsbaar voor 

handelsoorlogen 
maar heeft hoge 
schulden. Betere 

inflatievooruitzichten 
bieden ruimte voor 

bezuinigingen

In China heeft 
groei nog steeds 
prioriteit, wat de 

economische 
activiteit zal 

stimuleren maar 
tot hogere risico’s 

kan leiden 

Voor de 
opkomende 

markten wordt 
de prognose voor 

2016 verhoogd 
van 3,8% naar 

4,2%

Momentopname Europa

Hogere inflatie zal Europese groei 
dempen

Er waren dit kwartaal meer meevallers 
dan tegenvallers, maar dat brengt 
weer zijn eigen problemen mee

Eurozone

VK

De groeiprognose voor de 
eurozone voor 2017 verlaagd is 
van 1,3% naar 1,2% omdat de 
inflatie tijdelijk zal pieken

Een hogere inflatie zal de groei 
in 2017 dempen, maar de 
vooruitzichten voor 2018 zijn goed

De Europese Centrale Bank zal 
de aanhoudende stimulering 
moeten verdedigen...

...maar zal de druk om de steun 
te beëindigen, waarschijnlijk 
kunnen weerstaan

De groeiprognose voor het VK 
voor 2017 is verhoogd omdat de 
economie de sombere post-
Brexit voorspellingen tart 

Een hogere inflatie zal de groei 
dempen, maar wordt
gecompenseerd door de daling 
van het Britse pond

De Bank of England zal de rente 
waarschijnlijk ongemoeid laten nu 
de groei aantrekt...

...maar de regering mist 
een unieke kans om de 
overheidsinvesteringen en de 
productiviteit op lange termijn 
aan te zwengelen

Meer groei en risico onder Trump

Toenemend risico 
op inflatie in de VS

De vooruitzichten 
lijken te zijn 
verbeterd door 
de verkiezing van
Donals Trump
tot president

Maar kan de 
Amerikaanse 
economie 
aan Trumps 
campagnebeloften 
voldoen?

De twee grootste risico’s onder Trump:

  1. Handelsoorlogen 
Zal de nieuwe president zijn 
dreigement om de tarieven te 
verhogen en handelsakkoorden te 
verscheuren, waarmaken?

  2. Stimulerend begrotingsbeleid 
Het kan voor de nieuwe president 
lastig worden zijn economische 
doelen te bereiken

Sterkere groei = hogere rentes

 FED funds rate zal in december 
waarschijnlijk stijgen naar 0,75% en 
eind 2017 1,25% bedragen

In 2018 zal de Federal Reserve de rente 
naar verwachting verder verhogen

Prognose wereldwijde 
groei voor het eerst in 
twee jaar verhoogd

2016: 
van 2,3% naar 2,6% 

2017:
van 2,6% naar 2,8%

wegens aantrekkende 
activiteit op korte termijn 
en betere vooruitzichten 
voor VS, VK en 
opkomende markten
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