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QE: the biggest experiment in monetary policy mankind has ever seen

“Well, the problem with QE is it works in practice, but it doesn’t work in
theory”.

Ben Bernanke, 2014
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QE: wat is het eigenlijk en wanneer doe je het?

Wat?
De centrale bank koopt activa en creëert per saldo reserves (i.p.v. te steriliseren)
Wanneer?
Conventioneel beleid volledig ingezet – meer verruiming nodig
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QE: Waarom zou je het doen?

Uiteindelijke doelstellingen:
• Economische groei
• Deflatie/inflatie
• Verstoppingen in het kredietproces

Intermediaire doelstellingen:
• Kalmeren van markten, normaliseren van risicopremies
• Lagere rente  hogere assetwaarderingen
• Inflatieverwachtingen
• Kredietcapaciteit en -bereidheid banken en markten
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Welke mechanismes spelen een rol?

De meeste beschouwingen hebben het volgende:
• Portfolio rebalancing (rente, term premium, credit spreads, asset waarderingen)
• ‘Signalling’
• Kredietproces

Van mij mag er aan worden toegevoegd:
• Effecten via de wisselkoers
• Effecten op volatiliteit op financiële markten en in de reële economie
• Psychologische effecten
• En wellicht meer…
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Het QE conundrum van Ben Bernanke

Waarom werkt QE in theorie niet?
De yieldcurve = verwachtingen omtrent pad en volatiliteit van de rente & risicobereidheid.

Waarom werkt het in de praktijk misschien wel?
• QE kan verwachtingen beïnvloeden
• Markten zijn gesegmenteerd
• QE kan de risicobereidheid beïnvloeden
• Het kalmeren van markten werkt bij gezonde fundamentals (dus als markten onterecht in paniek
zijn)
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Werkt het?

“Studies overwhelmingly agree that QE does ease financial conditions and there
is no reason to doubt that it supports economic growth. …
Rarely, if ever, have economists studying a specific question reached such a
widely held consensus so quickly.”
J. Gagnon, (Peterson Institute of International Economics) (2016): – (Bhattarai en
Neely (2016) concluderen hetzelfde)
(Als dat waar is, is er wel een gigantische kloof tussen wat die geleerde economen denken en wat de
gewone man en de meeste politici ervan vinden. Dat lijkt me nog wel een communicatie-dingetje.)
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J. Gagnon, (2016): Quantitative Easing: An Underappreciated Success

“Studies overwhelmingly agree that QE does ease financial conditions and there
is no reason to doubt that it supports economic growth. … Rarely, if ever,
have economists studying a specific question reached such a widely held
consensus so quickly.”
Zijn er dan geen anderen die twijfelen aan de effectiviteit?
Jawel:
Stephen Williamson (St Louis Fed) (2017): “QE is controversial, the theory is
muddy and the empirical evidence is open to interpretation”.
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J. Gagnon, (2016): Quantitative Easing: An Underappreciated Success

“Studies overwhelmingly agree that QE does ease financial conditions and there
is no reason to doubt that it supports economic growth. … Rarely, if ever,
have economists studying a specific question reached such a widely held
consensus so quickly.”
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J. Gagnon, (2016): Quantitative Easing: An Underappreciated Success

“Studies overwhelmingly agree that QE does ease financial conditions and there
is no reason to doubt that it supports economic growth. … Rarely, if ever,
have economists studying a specific question reached such a widely held
consensus so quickly.”
Zijn er dan geen anderen die twijfelen aan de effectiviteit?
Ja, hoor, bijvoorbeeld:
•

50Plus

•

de PVV

•

Donald Trump en anderen
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Empirische studies – drie benaderingen

• Event studies
• Regressie en VAR analyses
• Model simulaties

11

Resultaten empirisch onderzoek

Gagnon: 24 studies, de mediaan is dat QE in de VS de lange rente heeft verlaagd met:
• 20-100bp
• of 50bp voor elke 10% BBP aan QE
Bhattarai en Neely concluderen: plotselinge aankondiging van USD 1000 mrd aan QE van TSY
leidt tot:
• 30-50 bp lagere yield op 10 jr TSY
• 30-50 bp lagere yield of low-grade credits
• 66 bp lagere yield op MBS
• 3.5-6% lagere USD
• 1-1.5% hogere aandelenprijzen
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VS 10jr yield en perioden kwantitatieve verruiming
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Yield curve helling: 10jrs rente minus Fed Funds rate
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Yield curve helling: 10jrs Bund minus ECB refi rate
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Specifieke problemen voor de ECB

• Sterk principieel verzet tegen alles wat op monetaire financiering lijkt.
• Geen bankenunie
• Geen kapitaalmarktunie
• Daardoor gebroken en per land verschillende transmissiemechanismen
• De eurocrisis
• Tekortschietende groeidynamiek – gebrek aan structurele hervormingen
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ECB: Credit easing een groot succes - I
Interest rate pass-through from reference rates to the cost of borrowing for NFCs, basis points
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ECB: Credit easing een groot succes - II
Lending rates for very small versus large loans to NFCs, % p.a.
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ECB: Credit easing een groot succes - III
Invloed van opkoopprogramma (CBPP3) op covered bond spreads

NL
FIN
DE
BE
AT
FR
IE
IT
ES
PT
-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

Spreadverandering na aankondiging CBPP3 tot start aankopen
Spreadverandering van start aankopen tot nu
Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO

22

Een paar problemen en vragen?

• Risicobereidheid van beleggers is toegenomen, die van investeerders in de reële economie niet
of tenminste minder snel
• Is er sprake van grootschalige mispricing van risico en verkeerde allocatie van kapitaal?
• Worden alle positieve effecten teniet gedaan door Quantitative Tightening?
• Zou zulk beleid niet internationaal gecoördineerd moeten worden?
• De ‘gewone man’ begrijpt er niets van, de meeste politici evenmin (met als triest dieptepunt het
onthaal dat Mario Draghi kreeg in de Tweede Kamer).
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Macroprudentieel toezicht: be careful what you wish for!

• De term macroprudentieel is een geweldige misnomer
• Macroprudentiële maatregelen zijn schoolvoorbeelden van marktverstoringen en leiden tot
inefficiëncies
• Macroprudentiële maatregelen geven beleidsmakers een ‘lekker gevoel’, ze ‘doen’ immers iets
• Macroprudentiële maatregelen hebben de neiging blijvend van aard te zijn
• Macroprudentiële maatregelen worden onvoldoende geëvalueerd
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Conclusies en stellingen - I

• QE is een effectief instrument van monetair beleid, al zijn schattingen van de
effecten wellicht wat optimistisch
• Een depressie en schadelijke deflatie hebben zich niet voorgedaan
• Het is redelijk duidelijk hoe het werkt, maar er zijn waarschijnlijk ook nog
minder evidente kanalen, met name de wisselkoers en volatiliteit
• Het is terecht ingezet door centrale banken
• Internationale coördinatie was geen slecht idee geweest
• De ECB had veel eerder met QE moeten beginnen
• Er is een veel te groot verschil tussen hoe (academische) economen QE
beoordelen en de perceptie van het publiek (incl. politici)
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Conclusies en stellingen - II

• QE zou een normaal en geaccepteerd instrument van monetair beleid moeten
worden, dus ook in ‘normale’ tijden in te zetten
• Het is niet evident dat QE heeft geleid tot belangrijke mispricing in financiële
markten
• Macroprudentiële maatregelen om schadelijke effecten van QE te beheersen
zijn een slecht idee
• Verkorting van de balans, zoals de Fed nu is begonnen, is niet per se
noodzakelijk
• Aangezien QE pas werd toegepast toen het rente-instrument volledig was
ingezet, is het raar en risicovol dat de Fed nu beide vormen van beleid
tegelijkertijd terugschroeft
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Deze presentatie wordt u ter informatie aangeboden. Voordat u investeert in enig product van ABN
AMRO Bank N.V., dient u zich te informeren over mogelijke restricties die u als gevolg van de op u van
toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervindt. ABN AMRO Bank N.V. heeft alle redelijkerwijs
mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, aanvaardt echter geen
aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. ABN AMRO Bank N.V. behoudt zich het recht voor deze
presentatie te wijzigen. ABN AMRO Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te
Amsterdam.
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