Shutdown in USA afgewend maar…there is no free lunch!

Het dreigde heel even, een nieuwe shutdown van de Amerikaanse overheid als de Republikeinen en
de Democraten het schuldplafond voor de Amerikaanse federale overheid niet zouden verhogen. Dat
plafond is op het allerlaatste moment verhoogd en het dreigende shuwdown is daarmee voorlopig
van tafel. Maar aan die óplossing’ kleeft wel een prijskaartje, namelijk extra staatsschuld dit en de
komende jaren. De Amerikaanse Rekenkamer noemt het begrotingsakkoord en de gevolgen weinig
verhullend ‘fiscale malversatie’.
Het genoemde akkoord heeft onder meer tot gevolg dat Washington dit jaar 995 miljard dollar moet
lenen, een stijging van 84% ten opzichte van wat de overheid vorig jaar heeft geleend op de geld- en
kapitaalmarkt. Voor 2019 en 2020 wordt de leenbehoefte geschat op ruim 1.000 miljard dollar elk
jaar.
Wie gaat dat financieren is níet zozeer de relevante vraag, dat komt wel goed, we hebben het over
de Amerikaanse overheid. Dé relevante vraag is: wie gaat dat tegen de huidige rente financieren?
Reken even mee. Haal bij een tienjarige rente van 2,9% 2 á 2,5% vandaan (inflatiestreefpercentage
Fed) en het reële rendement is ongeveer 0,5%. Per jaar. Komende 10 jaar. Onder de aanname dat de
inflatie niet verder dan 2,5 procent klimt.
Dit betekent dat het Amerikaanse ministerie van Financiën een lastige periode tegemoet gaat. De
afgelopen jaren had dat ministerie het makelijk. Quantitative easing en 0 procent rentebeleid van de
Fed zorgden ervoor dat Washington praktisch gratis kon lenen. Angst voor een diepe recessie of dat
geopolitieke spanningen uitmonden in problemen maar ook dat de euro zou klappen, maakten de
Amerikaanse staatsobligaties meer dan normaal een veilige haven, dus de vraag naar de
Amerikaanse staatsobligaties was hoog, ongeacht de prijs. En als Treasury al enige rente moest
betalen, vloeide die na een omweg terug naar het ministerie! De fed kocht massaal staatsobligataties
en de winst die de bank erop maakte ging, zoals altijd, bijna in zijn geheel naar de Treasury!
Door QE en 0 procent rente ging het Amerikaanse ministerie van Financiën meer dan in het verleden
kortetermijnleningen aan, om zo van de allerlaagste rentes te profiteren, Het gevolg van die aanpak
was dat de gemiddelde rente op de VS staatsschuld inmiddels is gezakt tot 2,3%. Ter vergelijking: in
december 2007 bedroeg de gemiddelde rente nog ruim het dubbele, 4,84% om precies te zijn.
De situatie is inmiddels veranderd: de Fed is de rente aan het verhogen, iets wat de rentelasten van
de federale overheid aanzienlijk zal verhogen. We hebben het dan niet over klein bier maar tientallen
miljarden dollars extra per jaar (die weer geleend moeten worden). Geen wonder dat
kredietbeoordelaar Moody’s onlangs waarschuwde dat een verlaging van de Amerikaanse
kredietwaardigheid dreigt in de komende jaren. Met dat vooruitzicht herhaal ik de vraag van
hierboven: wie gaat die fors hogere Amerikaanse leenbehoefte dit jaar en de komende jaren
financieren tegen de huidige rente?
Er zijn een paar mogelijkheden te bedenken. De Amerikaanse institutionele beleggers bijvoorbeeld.
Zij gaan natuurlijk Amerikaanse staatsobligaties kopen maar – en dat is de crux – waarschijnlijk niet
tegen de huidige rentes omdat het reële rendement wel erg mager zou zijn. De Chinezen dan maar?
Die willen het liefst hun afhankelijkheid van de Amerikaanse staatsobligaties verminderen. Niet dat
ze die gaan verkopen, daarmee zouden ze zichzelf in de voet schieten, maar ze gaan in ieder geval
het aankopen ervan niet opvoeren. Het antwoord op de opgeworpen vraag lijkt ‘niemand’ te zijn.

Met betrekking tot het bovenstaande: het zou me niet verbazen als door dat alles President Trump
tzt de druk opvoert op de Fed én de lege stoelen in het bestuur invult met mensen loyaal aan hem
(er zijn op het moment 4 vacatures) om zo de snelheid waarmee de bank de rente blijft verhogen dit
jaar en de komende jaren, iets te matigen.
Alles samen genomen zou het niet verbazen als de Amerikaanse tienjarige rente verder klimt dit jaar
en de horde van 3% neemt. Dat gezegd hebbende: de extra renterekening voor de overheid en de
mogelijk destabiliserende werking van hogere rentes op bedrijven en huishoudens (met alle
gevalogen van die voor economische groeivooruitzichten) kan ervoor zorgen dat de Fed het allemaal
wat rustiger aan doet met renteverhogingen dan de markt nu aanneemt.
Bedrijven en huishoudens? Zeker! Kijk maar mee naar de grafieken hieronder. De eerste grafiek geeft
de schulden van de Amerikaanse bedrijven exclusief de financiële sector. Die zijn de afgelopen jaren
behoorlijk gestegen, waarbij geldt dat veel bedrijven leningen afgesloten hebben tegen varibele
rente (want laag).

Bij de Amerikaanse huishoudens zien we hetzelfde beeld. Ook daarbij geldt dat veel leningen een
rentelooptijd van tussen variabel en 5 jaar kennen. Precies de rentes die door het Fed-beleid de
afgelopen jaren ongekend laag werden gehouden.

Op het dieptepunt van de crisis betekende dat dat een gemiddeld Amerikaans huishouden 5 procent
van het besteedbaar inkomen kwijt was aan renteaflossingen. Dat aandeel is de laatste tijd niet
onaanzienlijk toegenomen. Het zijn nog geen schrikbarende percentages maar bedenk wel dat de
Fed de rente ook nog niet zo veel verhoogd heeft.

Mijns inziens moeten we er dan ook rekening mee houden dat de Fed dit en komende jaren erg
voorzichtig zal zijn met renteverhogingen. Dit ook in de wetenschap dat sinds 1950 vrijwel elke
renteverhogingscyclus tot een recessie heeft geleid (verticale grijze staven in de grafiek hieronder
staan voor recessies). De enige twee uitzonderingen zijn in de grafiek hieronder rood omcirkeld.

Dat alles wijst erop dat de Fed voorzichtig te werk zal gaan. De bank zal de renteverhogingen alleen
opvoeren als de inflatie onverwacht te snel oploopt en/of de economische groei verrast in de
positieve zin van het woord. Gebeurt het eerste dan zal de bank dat moeten doen omwille van
geloofwaardigheid (doe het niet en je riskeert een snelle en forse stijging van de langetermijnrentes

door angst voor een nog hogere inflatie in de toekomst); gebeurt het tweede dan kun je als Fed rente
sneller verhogen omdat bedrijven en huishoudens het aankunnen. Maar dat we na een lange tijd in
het tijdperk van stijgende rentes zitten, dát mag ondertussen wel duidelijk zijn. Relevant? Nogal.
Denk alleen al aan onze pensioenfondsen, die ruwweg de helft van het vermogen in zogeheten
vastrentende waarde, vooral staatsobligaties, hebben zitten. In plaats van te bakkeleien over welke
rekenrente te gebruiken of ove de contouren van een eventuele nieuwe pensioenstelsel, dat – als
het er überhaupt komt – pas over heel veel jaren een feit zal zijn, doen de pensioenfondsbesturen er
goed aan na te denken over hoe de stijgende rentes het hoofd te bieden en de pensioenen van
miljoenen Nederlanders te beschermen.

