
UW VERTROUWENSPARTNER  
IN LUXEMBURG

KRIJG TOEGANG TOT 
ONLINE BANKIEREN

U kunt nu uw eKBL-overeenkomst invullen of hiervoor 
contact opnemen met uw private banker.

U ontvangt een beveiligde kaart en een wachtwoord 
waarmee u kunt inloggen op uw nieuwe account  

en gebruik kunt maken van onze  
digitale bankdiensten. 

U krijgt een gebruikershandleiding zodat u deze  
tools op uw gemak kunt ontdekken.

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS  

WWW.KBL.LU

43, BOULEVARD ROYAL
L-2955 LUXEMBURG
T: (+352) 4797-1
INFO@KBL-BANK.COM

NEEM CONTACT OP MET 
UW PRIVATE BANKER

Voor meer informatie, aarzel niet om een afspraak 
te maken met uw private banker en kom de nieuwe 
ontvangstruimte voor onze cliënten ontdekken.
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EEN AANBOD OP MAAT EEN DIGITAAL 
GEBRUIKERSPLATFORM

NIEUWE TOOLS

ALTIJD EEN BEVEILIGDE 
VERBINDING
Log veilig in via onze internetsite, 
iPad, iPhone of Android -applicatie. 

TOEGANG TOT AL  
UW PORTEFEUILLES 
Een overzicht van uw tegoeden in 
één klik, en een krachtig instrument 
voor de analyse van uw portefeuille. 

Touch ID & Face ID  
VOOR iPhone
U kunt uw vingerafdruk en foto 
bewaren, zodat u in de toekomst 
kunt inloggen met Touch ID en/of 
Face ID.  

DAT PAST BIJ UW STIJL
We beantwoorden graag aan uw  

beleggersbehoeften: Wat wenst u?  
Wanneer, en met welke frequentie?

ONZE ERVARING EN KNOWHOW  
TOT UW DIENST

Toegang tot onze onderzoeksteams in heel  
Europa en tot ons beleggingsuniversum.

EEN PERSONALISEERBARE 
RAPPORTERING 
Gedetailleerde uittreksels die u kunt 
personaliseren.

eDOCUMENTEN
Een digitale bibliotheek waar al 
uw documenten centraal bewaard 
worden. 

BERICHTENDIENST  
Een beveiligde berichtendienst  
voor de communicatie met uw 
private banker.
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POSITIEVE ‘FUNDAMENTALS’ DOMINEREN DE POLITIEKE ZORGEN

INHOUDSOPGAVE

Hoofdartikel

Overtuigingen en nieuws

Aktivaklassen: Aandelen & Obligaties

Aandelenklassen: Valuta's en overige beleggingen
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De vooruitzichten voor de wereldwijde groei blijven

verbeteren. Wat de PMI-cijfers betreft, staat de indicator in

vrijwel alle landen boven de 50, wat wijst op een relatief

sterke economische groei. Ook het monetaire beleid is nog

altijd ruim. De Fed liet doorschemeren dat het wellicht

tamelijk snel de rente weer zal verhogen. Maar gezien het

belang dat de Fed hecht aan communicatie, de

verwachtingen van de beleggers en de onzekerheid rond de

plannen van Trump, denken wij dat een renteverhoging in

maart niet erg waarschijnlijk is.

Trump is momenteel de meest onzekere factor, zowel in

negatieve als in positieve zin. Wat is hij van plan, wat kan hij

bij het Congres gedaan krijgen? In het gunstigste geval zou

het komen tot belastingverlagingen, meer uitgaven aan

infrastructuur en enkele kleine aanpassingen aan

handelsakkoorden. Aangezien Trump problemen heeft om

zijn ministers benoemd te krijgen, zijn de gedetailleerde

plannen opnieuw uitgesteld.

De financiële markten negeren mogelijke negatieve

maatregelen. In de komende maanden zouden Trump en de

Europese verkiezingen kunnen zorgen voor een hogere

volatiliteit. De vooruitzichten lijken relatief positief, hoewel er

veel risico’s blijven. Diversificatie blijft essentieel.

Op basis van de gezonde winstvooruitzichten, blijven wij

overwogen in aandelen, te meer omdat de technische

analyse positief is. Bij de obligaties hebben we de cash-

positie van de verkoop van Amerikaanse ‘high yield’-posities

van vorige maand aangewend om onze posities in

schuldpapier van opkomende landen in lokale valuta’s aan te

kopen. Naar onze mening is dit een aantrekkelijke ‘carry’ en

de economische verbetering in de opkomende markten zou

kunnen leiden tot krappere ‘spreads’.

Ineke Valke

Group Asset Allocation
Committee
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