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China zal waarschijnlijk reageren door 
Amerikaanse bedrijven in China dwars te zitten.

Binnenlandse vraag 
 blijft robuust.

Afzwakking bbp-
groei veroorzaakt door 
scherpe daling export. 

Zwakte valuta’s van dit jaar hangt 
samen met afhankelijkheid van 
dollarfinanciering.

Impact van handelsoorlogen nog 
onzeker (waarschijnlijk vooral impact op 
EM in Azië en Europa).

Als handelsoorlogen escaleren: hogere tarieven kunnen leiden tot hogere inflatie, omdat de extra heffingen 
vooral consumentengoederen zullen treffen. Dit zal de groei waarschijnlijk afremmen, waardoor een meer stagflatoir 
klimaat ontstaat.

Voorlopende 
indicatoren tonen 
nog geen herstel 
(hoewel tijdelijke factoren 
zoals sneeuwstormen 
en griepgolf voorbij zijn).

Q2 was een slecht kwartaal voor EM 

-10% -8% +70
bps

Waarschijnlijk zal Trump de druk 
op de EU opvoeren door te dreigen 
met heffingen op Europese auto’s.

Marketingmateriaal

Wereldwijd: Handelsspanningen lopen op

Eurozone

Opkomende markten (EM)

Bron: Schroders, per juli 2018 CS00163. 

Bron: Thomson Datastream, Schroders Economics Group, 27 juni 2018.

VS: Trump dreigt met heffingen 
op nog eens USD 200 miljard aan 
Chinese importgoederen.
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Van handelsoorlog naar valutaoorlog? 

Euro en Chinese yuan verzwakken ten opzichte 
van de US dollar 

Bijdrage bbp-groei

Neiging om het beleid ruim te houden in 
landen die naar verwachting worden getroffen 
door Trumps handelsoorlog → valuta’s 
verzwakken ten opzichte van USD.

Europese Centrale Bank (ECB) beëindigt QE 
in december maar laat rente ongemoeid tot 
in H2 2019.

China verlaagt de reserve requirement 
ratio (RRR) (minimum vermogen dat banken 
moeten aanhouden).

USD / EUR (l.-as) USD / CNY (inverse schaal) 
(r.-as)

Bron: Thomson Datastream, Schroders Economics Group, 26 juni 2018.

Nettohandel Binnenlandse vraag Bbp-groei

Beleggingsrendement:

aandelen 
gedaald 

valuta’s lager basispunten 
(bps) hoger voor 
obligatiespreads 


