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Luchtvaart

Afrika
Betere economische 

vooruitzichten betekenen dat 
de economytarieven niet zo veel 

zullen dalen als we in eerste 
instantie hadden voorspeld. 

We hebben onze forecast 
teruggeschroefd van -5% naar -3%.

Zuid-West Pacific
We blijven bij onze forecast 

voor lagere intercontinentale 
tarieven en hogere prijzen 

voor regionale vluchten 
in businessclass.

Azië
De nieuwe capaciteit voor 
langeafstandsvluchten valt 

samen met een dalende vraag, 
zeker nu de groei in China 

vertraagt. We voorspellen lagere 
tarieven voor intercontinentale 

vluchten in businessclass.

Midden-Oosten
De uitbreidingen bij de 

golfcarriers blijven aanhouden 
en dit drukt de tarieven.

Latijns-Amerika
Onze forecast van lagere 

tarieven voor intercontinentale 
vluchten en stijgende regionale 

prijzen blijft ongewijzigd.

Europa
Het economisch herstel in 

Europa stabiliseert de vraag. 
Daarom hebben we besloten 
de forecast bij te stellen voor 
regionale economytarieven 

van -2% naar -1%.

Noord-Amerika
We hebben onze forecast voor 

regionale economytarieven 
bijgesteld van 2% naar 0% om 

rekening te houden met de 
gevolgen van de extra capaciteit 

aangeboden door de 
lowcost-maatschappijen.

De lagere olieprijzen moedigen 
luchtvaartmaatschappijen aan om 
hun capaciteit uit te breiden naar 
markten met een stijgende vraag. 
Hierdoor blijven tariefverhogingen 
beperkt. In zwakkere markten zijn er 
tekenen te zien van een stabiliserende 
en herstellende vraag. Dit kan 
betekenen dat tariefverlagingen in 
2016 binnen de perken blijven.
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Olieprijzen zijn volatieler geworden, omdat de markt 
vraag en aanbod maar moeilijk op elkaar kan afstemmen. 
De vooruitgang zal de olieprijzen uiteindelijk stabiliseren. 
De Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) 
voorspelt een toename van US$54 per vat (bbl) in 2015 
tot bijna $59/bbl in 2016. Omdat we de bezorgdheden 
van de EIA het nieuwe aanbod uit Iran en een toenemend 
verbruik al hebben verwerkt, blijven we bij onze originele 
voorspelling van $60/bbl.

Onze verwachting 
voor olieprijzen

USD 
60
per vat

Onze verwachting is niet gewijzigd

Bron: Oxford Economics, oktober 2015
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Wereldwijde groei van het BBP

2015

2,6% 
2016

2,8% 
Het gaat stilaan beter met de vooruizichten 
voor de wereldeconomie. Ontwikkelde 
economieën zullen steeds meer bijdragen 
aan de mondiale groei. De prestaties van 
de VS worden steeds beter en het herstel in 
de Eurozone zet door. Ook de opkomende 
markten hebben goed nieuws te melden. 
Latijns-Amerika groeit weer, hoewel een 
terugval van China problemen kan 
opleveren voor de prognoses.

Duidt op een revisie van een eerdere verwachting

Verwachtingen voor economische groei

Afrika +2% tot 4%
Nigeria +2% tot 4%

Zuid-Afrika +2% tot 4%

ZW-Pacific +2% tot 4%
Australië +0% tot 2%

Nieuw-Zeeland +4% tot 6%

Azië -1% tot 0%
China -3% tot -1%
India -3% tot -1%

Japan +8% tot 10%

Midden-Oosten -1% tot 1%
Qatar +0% tot 2%

Saoedi-Arabië +1% tot 3%
Ver. Arab. Em. -2% tot 0%

Latijns-Amerika +2% tot 4%
Argentinië +6% tot 8%
Brazilië + 2% tot 4%

Chili +2% tot 4%

Europa +2% tot 4%
Frankrijk +1% tot 3%
Duitsland +0% tot 2%
Ver. Kon. +3% tot 6%

Noord-Amerika +4% tot 6%
Canada +1% tot 3%
Mexico +0% tot 2%

VS +4% tot 6%We hebben onze forecasts voor vijf regio‘s 
bijgesteld. Omdat de vraag herstelt, hebben 
we onze verwachtingen voor acht Europese 
markten verhoogd. Dit betekent een toename 
van onze regionale forecast van 1-3% tot 2-4%. 
We hebben verder onze forecasts voor Afrika 
en Zuidwest-Pacific naar boven bijgesteld, 
omdat de vraag op belangrijke markten is 
toegenomen. Daarentegen hebben we onze 
prognose voor Latijns-Amerika teruggedraaid 
van 4-6% naar 2-4%. Dit komt doordat 
de economische recessie in Brazilië 
tariefstijgingen van hotels belemmert. Onze 
Aziatische forecast is ook iets gewijzigd.

Hotel

Duidt op een revisie van de eerdere forcast

Het wereldwijde reisklimaat

Goed nieuws over 
de brandstoftoeslagen

Luchtvaartmaatschappijen hebben 
brandstoftoeslagen (YQ) langzaam verlaagd of zelfs 
geschrapt omwille van de lagere olieprijzen en onder 
druk van travelbuyers en industrie-experts. Zo brengt 
Air France-KLM (AFKL) bijvoorbeeld geen toeslagen 
meer in rekening voor middellange vluchten. Dit 
betekent ook lagere brandstoftoeslagen voor veel 
langeafstandsvluchten, behalve in de 
Noord-Atlantische regio. Dit is goed nieuws voor 
travelbuyers: tarieven voor middellange vluchten 
zijn eenvoudiger, transparanter en afgestemd op 
tarieven voor korte vluchten (waarvoor AFKL al geen 
brandstoftoeslagen meer rekent). Ook het gedeelte 
van de prijs waarop eventuele bedrijfskorting wordt 
toegepast wordt groter. We raden u aan om 
stijgingen van de gepubliceerde tarieven in de gaten 
te houden. Ingrepen die de luchtvaartmaatschappij 
helpen om de misgelopen brandstoftoeslagen te 
compenseren. Andere luchtvaartmaatschappijen 
nemen mogelijk dezelfde beslissing als AFKL.

Steeds meer consolidatie 
in de hotelsector

Hotelketens kiezen er steeds vaker voor om 
vestingen te beheren in plaats van ze te bezitten. 
Door fusies en overnames breiden ze hun 
wereldwijde aanwezigheid uit. Chinese beleggers 
hebben de toon gezet en de westerse hotelketens 
zijn aan een inhaalbeweging begonnen. IHG en 
AccorHotels hebben een bod ingediend voor FRHI 
Hotels & Resorts, eigenaar van Fairmont, Raes en 
Swissôtel. IHG heeft misschien ook belangstelling 
voor Mövenpick. Marriott International spant 
echter de kroon met de overname van Starwood 
Hotels & Resorts. Hierdoor ontstaat 's werelds 
grootste hotelketen.2 De langverwachte 
ingrijpende wijzigingen in de hotelwereld 
hebben het proces ingeleid van een steeds 
geconcentreerder hotelaanbod.

 2 Reuters, Marriott staat op punt om Starwood kopen om 
zodoende 's werelds grootste hotelketen te creëren.

Recordjaar voor 
hoteltoeslagen

Hotels in de VS zullen bijna $2.5 miljard 
dollar verdienen aan toeslagen in 2015.1 
Ze brengen geregeld resortvergoedingen
voorzieningstoeslagen in rekening. Ze 
factureren klanten voor vroeg inchecken, 
annuleringen, internettoegang en rekenen 
automatisch fooien aan. De toeslagen zijn een 
waardevolle bron van inkomsten voor hotels. 
Omdat de bezettingsgraad zo hoog ligt, 
aarzelen hotels niet om deze heffingen in 
rekening te brengen. Tot er een garantie is 
van volledige transparantie, controleert 
u best dat hotels uw reizigers geen toeslagen 
aanrekenen voor services die deel uitmaken 
van de onderhandelde tarieven.

 1New York University’s Tisch Center for Hospitality and Tourism 
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De tarieven voor intercontinentale vluchten 
dalen overal, behalve in Noord-Amerika en 
Europa: hier blijven businessclasstarieven gelijk 
of is een lichte stijging merkbaar. De prognoses 
voor regionale tarieven lopen meer uiteen. 
Tarieven voor businessclass blijven in het 
algemeen onveranderd. We verwachten dat ze 
alleen toenemen in Latijns-Amerika en 
Zuidwest-Pacific, en dalen in Afrika. Regionale 
economytarieven veranderen niet of dalen, 
behalve in Latijns-Amerika. Wereldwijd houdt 
dit in dat tarieven voor intercontinentale 
vluchten 1% goedkoper worden en die van 
regionale vluchten niet veranderen.
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