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"The frog in the well knows nothing of the great ocean"
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De rentecurve van 10-jarige staatsobligaties in de VS en Europa brengen alarmerende herinneringen terug
aan de fatale ontwikkelingen in Japan 13 jaar geleden. Zijn we in Europa bedreigd met hetzelfde lot?
Als we de renteontwikkelingen in de Japanse 10-jarige staatsobligaties vergelijken met de trends in de VS of
Europa, dan zien we dat de curves een opvallende gelijkenis vertonen – zijnde met een vertraging van ongeveer
13 jaar.
De brandende vraag voor ons Europeanen ligt voor de hand: worden we bedreigd met hetzelfde lot als de
Japanners? Worden ook wij blootgesteld aan het gevaar van deflatie, dalende lonen, dalende welvaart en
stijgende staatsschuld?
Wij denken van niet! Terwijl sommige aspecten vergelijkbaar zijn, zijn deze economieën totaal verschillend en
worden ze beïnvloed door verschillende factoren.
Op het eerste gezicht kan het lijken dat de problemen in Japan zijn vergelijkbaar zijn met die in Europa en de VS,
maar bij nadere beschouwing is het echter duidelijk dat de oorzaken van deze problemen anders zijn. En het
belangrijkste verschil ligt uiteindelijk bij de manier waarop de regeringen deze problemen aanpakken.
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In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en de investeerder loopt in voorkomend geval het risico het
oorspronkelijk belegde bedrag te verliezen. Een overzicht van de risico’s verbonden aan een investering in een van de door ETHENEA
beheerde fondsen is opgenomen in het prospectus van het betrokken fonds.
Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat onder andere, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico
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niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat.
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