
G rote beu rsverliezen in
V S en Japan zetten d oor
W ereld econom ie Stress over opkomende markten houdt aan,
maar ook slecht economisch nieuws uit de VS zorgt voor onrust.

Door onze redacteur
Hanneke C hin-A-Fo

AM ST ER DAM . Februari is op de Ame-
rikaanse en Japanse beurzen nog
slechter begonnen dan januari was
geëindigd. Aan Wall Street werden gis-
teren de zwaarste verliezen in zeven
maanden gemeten. Voor de Japanse
Nikkei gold vandaag hetzelfde.

De Dow Jones, de S&P 500 en de
Nasdaq verloren gisteren elk ruim 2
procent. Dat bracht het verlies van de
Dow sinds het begin van het jaar op 7
procent. De Nikkei daalde vandaag
met ruim 4 procent, wat het verlies
sinds 1 januari op 10 procent bracht.
De VIX-index, die de volatiliteit in de
markten meet, steeg tot het hoogste
niveau in ruim een jaar. De verliezen
drukken het optimisme over het we-
reldwijde economisch herstel. Analis-
ten wijzen drie factoren aan voor de
ve rl i e z e n .

Het gaat minder goed met de Ame-
rikaanse economie dan gedacht.

De directe aanleiding voor de beurs-
verliezen gisteren waren de produc-
tiecijfers van de Amerikaanse indu-
strie. In januari bleek de productie
nauwelijks te zijn gestegen ten opzich-
te van december.
Deels valt dit te wijten aan slecht
weer, dat de aanvoer van grondstof-
fen hinderde, maar ook het aantal
verkochte auto’s is gedaald en er
werd minder geïnvesteerd in machi-
nes. Dit sterkt het vermoeden dat de
Amerikaanse economie dit kwartaal
minder snel zal groeien dan in het af-
gelopen half jaar, toen bijna alle eco-

nomische berichten in Amerika posi-
tief waren en de beurzen sterk ste-
ge n .

Stress over de opkomende mark-
ten krijgt vat op de grote beurzen.

Ook uit China kwam het nieuws dat de
industriële productie in januari min-
der snel was gegroeid. Beleggers zien
dit als een zoveelste teken dat de Chi-
nese groei afzwakt. En dat draagt bij
aan de algehele onrust over opkomen-
de economieën.

Sinds enkele weken zijn beleggers
bezig om kapitaal terug te trekken uit
landen als Turkije, Zuid-Afrika, Brazi-
lië en India. De valuta’s van deze lan-
den zijn hierdoor sterk in waarde ge-
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daald. Renteverhogingen door de cen-
trale banken hebben daarin geen ver-
andering kunnen brengen.

Gisteren maakte persbureau Reu-
ters cijfers bekend van de Bank for In-
ternational Settlements (BIS). Daaruit
blijkt dat Europese banken 3.400 mil-
jard dollar aan leningen hebben uit-
staan in opkomende economieën. Dat
is gemiddeld 12 procent van hun ba-
lanstotaal (wel is er onderling grote
variatie) en goed voor een kwart van
de winst. Matt Spick, analist van Deut-
sche Bank, zei tegen het persbureau
dat schokken uit de opkomende
markten „een grote zorg voor 2014”
zijn.

De blootstelling van Europese ban-
ken aan de opkomende markten is
vier keer zo groot als die van Ameri-
kaanse, blijkt uit de BIS-cijfers. Toch
heeft de onrust over die markten ook
de Amerikaanse beurzen geraakt.

Beleggers mijden risico’s omdat zij
niet weten hoe het beleid van de Ame-
rikaanse centrale bank zal uitwerken.
Die koopt sinds vorige maand minder
staats- en hypotheekobligaties op. De
verwachting was dat de terugtrekking
van kapitaal uit de opkomende mark-
ten die dit tot gevolg zou hebben, al
vorige zomer was afgerond. Toen
sprak de Fed voor het eerst over de af-
bouw. Nu blijkt die terugtrekking als-
nog door te zetten.

Een correctie werd al verwacht.

De aandelenbeurzen zijn vorig jaar zo
hard gegroeid, dat veel beleggers al re-
kening hielden met een correctie. Mis-
schien vindt die nu plaats, en is al het
bovenstaande vooral een aanleiding.


