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Volgens Doug Kass, partner bij Seabreeze Partners Management, is er 

een bijzondere kracht aan het werk waardoor de aandelenkoersen ook 

afgelopen week records boekten.  

Nu staat Doug Kass bekend als een “bear”, iemand die negatief op de markt is. 

En gezien het record afgelopen vrijdag van meer dan 28.000 voor de Dow Jones 

Industrial Average is dit niet waar hij op heeft gerekend. Vandaar dat hij het ar-

gument gebruikt dat er iets is dat de koersen naar boven stuwt. En die bijzonde-

re kracht zal er wellicht ook voor gaan zorgen dat de 30.000 in de Dow Jones er 

komt. Dat zal in het Witte Huis zorgen voor een triomfantelijke tweet. Immers 

toen Trump als president werd geïnstalleerd in januari 2017 doorbrak de Dow 

Jones de 20.000. Trump zal zeker niet geloven in de bijzondere kracht die de 

koersen omhoog stuwt. Het is simpelweg zijn beleid.  

Deze week sprak de president voor de Economic Club of New York. Daar gaf hij 

zijn economische visie. En die is simpel. De centrale bank van de Verenigde Sta-

ten (FED) dient de rente verder te verlagen en net als in Europa en Japan moet 

de FED gaan werken met negatieve rentes. Trump redeneert dat de VS de sterk-

ste economie heeft en dus moet het ook de laagste rentes hebben. De economi-

sche theorie dat lage rentes duiden op een zwakke economie past niet in zijn 

denkbeeld. De koersrecords in de VS komen op het moment dat het Huis van 

Afgevaardigden openbare verhoren doet met als doel de president af te zetten. 

Maar zover zal het niet komen. Ook al zou het Huis van Afgevaardigden, waar de 

Democratische partij de meerderheid heeft, besluiten tot afzetten ook de Senaat 

moet hiermee instemmen. En daar heeft de Republikeinse partij van Trump de 

meerderheid. De uitslag lijkt duidelijk. Zij zullen uitspreken dat de president niet 

schuldig is. Een herverkiezing over een jaar lijkt dan ook voor de hand te liggen. 

Zeker als de Democratische tegenkandidaat Elizabeth Warren of Bernie Sanders 

zal zijn. Beide kandidaten behoren tot de linkervleugel van de Democratische 

partij. Trump heeft al gesteld dat als een van beiden in het Witte Huis komt, de 

aandelenmarkten zullen crashen. Wellicht denkt de Democratische partij daar 

ook zo over. Vandaar dat de hoop is gevestigd op Michael Bloomberg. Hij is op-

richter van de financiële dienst die zijn naam draagt en waardoor hij miljardair 

werd. Tevens is hij een succesvolle burgemeester geweest van New York. Voor 

velen uit de financiële wereld de ideale kandidaat. Als hij inderdaad Trump ver-

slaat dan zullen de aandelenmarkten daar niet negatief op reageren.   
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