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Reizen en uitgaven:
Bereik meer met een end-to-end oplossing

Verstoring van de luchtvaart
distributie
Luchtvaartmaatschappijen willen de distributiekosten verlagen
en ontwikkelen daarom betere manieren om hun aanbod via
eigen verkoopkanalen te marketen. Enkele grote Europese
luchtvaartmaatschappijen berekenen toeslagen voor tickets als
die door tussenpersonen worden verkocht. Klik hier voor meer
informatie hierover.

Veel bedrijven die gebruikmaken van online boekingstools,
werken nu met systemen voor uitgavebeheer. Een end-to-end
oplossing kan heel wat meer voor hen betekenen. Het brengt
minder stress met zich mee en kan de eﬀectiviteit van een
reisprogramma doen toenemen. Hier bekijken we die opties.

Luchtvaart
De toegenomen vraag naar vliegreizen
in 2017 was het gevolg van verbeterde
economische omstandigheden.
Luchtverkeer zag een toename van
7.6% vergeleken met het jaar ervoor.1
De groei in vraag en een stijgend
bedrijfsvertrouwen tegen het eind van
het jaar beloven een solide begin voor
luchtverkeer in 2018. Door de grote
vraag durven luchtvaartmaatschappijen
het misschien aan de tarieven te
verhogen. Dit is nodig om de stijgende
brandstof- en personeelskosten op
te vangen. We zien een voorzichtige
stijging van prijzen in de markten waar
de vraag het grootst is.

Europa

Noord-Amerika

Vanwege de groeiende vraag
hebben we onze forecast voor
intercontinentale prijzen
in economyclass bijgesteld
van 0% naar 1%.

1

Midden-Oosten

Door een sterkere vraag
zijn onze forecasts voor
intercontinentale prijzen
verhoogd tot 1% voor business
(eerder 0%) en economy
(eerder -1%).

De forecasts voor intercontinentale
en regionale prijzen in economyclass
zijn gestegen van 0% tot 2%.

Afrika

Latijns-Amerika

We hebben onze verwachting
voor intercontinentale prijzen
voor economyclass opgetrokken
van -2% tot -1%. Regionale
prijzen voor economyclass
zijn naar beneden bijgesteld,
van 0% tot -1%.

Onze forecasts voor intercontinentale
reizen in economyclass en regionale
zakelijke tarieven zijn naar boven
bijgesteld. De meeste tarieven blijven
dus gelijk. Voor regionale reizen in
economyclass zullen ze dalen.

Klik op onze uitleg voor elke regio
voor meer informatie*

Azië

We hebben onze forecast voor
intercontinentale zakenreizen van 2% naar
1% verlaagd. Maar voor intercontinentale
reizen in economyclass verhoogden we die
van 0% tot 1%.

Zuidwest-Paciﬁc

We hebben onze forecast voor
intercontinentale prijzen in
economyclass verhoogd van -2% tot 0%
om een vraag weer te geven die groter
was dan verwacht.

IATA, Air Passenger Market Analysis, December 2017
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Hotel
Onze verwachting voor tarieven in 2018
verandert niet en blijft 2-4%. We
hebben onze forecasts voor het
Midden-Oosten bijgesteld. Naar
aanleiding van de tegenvallende vraag
hebben we de cijfers voor Oman en
Saoedi-Arabië verlaagd. We hebben
onze voorspelling voor Afrika ook
bijgesteld, naar 6-8%, nadat we de
forecasts voor Egypte, Kenia en Nigeria
moesten verlagen. De forecast voor Azië
ging van 1-3% naar 2-4%, terwijl we de
forecast voor China verhoogden van
2-4% tot 3-5%, vanwege een groter dan
verwachtte vraag. Voor de andere
regio's bleef de forecast onveranderd.

Regionaal

Vetgedrukte cijfers geven aan dat de oorspronkelijke forecast gewijzigd is

Europa

Noord-Amerika
+2% tot 4%

+1% tot 3%

Azië

+2% tot 4%

Midden-Oosten
-1% tot +1%

Afrika

Latijns-Amerika

Zuidwest-Paciﬁc

+5% tot 7%

+3% tot 5%

+2% tot 4%

Klik op onze uitleg voor elke regio
voor meer informatie*

Wereldwijd

Vetgedrukte cijfers geven aan dat de oorspronkelijke forecast gewijzigd is

+2% tot 4%

Verwachtingen voor economische groei
Wereldwijde

bbp-

groei

2017
2,9%

2018
3,2%

De voorspelling voor de wereldwijde economie is verbeterd. In 2018 zien we een groei
van 3,2%: de sterkste groei sinds 2011. Deze verbetering is vooral te danken aan de
opkomende markten, met een groei-forecast die voor zowel Azië als Latijns-Amerika
naar boven is bijgesteld. Onder de geavanceerde economieën zet de Europese groei door,
maar sneller dan voorheen werd gedacht. Hoewel de voorspelling voor Noord-Amerika
niet veranderd is, zou het kunnen dat de groei in de VS door een mogelijk
stimuleringsprogramma groter zal zijn dan verwacht.
Bron: Oxford Economics, januari 2018

Onze verwachting
voor olieprijzen

USD

60
per vat

Verwachtingen voor regionale economische
groei 2016-2018
2016

2017

2018

Afrika

2,6%

3,3%

3,7%

Azië

4,6%

4,9%

4,8%

Europa

1,9%

2,6%

2,3%

Latijns-Amerika

-1,4%

1,6%

2,8%

Midden-Oosten

5,0%

1,2%

3,0%

Noord-Amerika

1,5%

2,3%

2,6%

Zuidwest-Paciﬁc

2,7%

2,3%

2,5%

Wereldwijd

2,4%

2,9%

3,2%

Vetgedrukte cijfers geven aan dat de oorspronkelijke forecast gewijzigd is

Olieprijzen

Olieprijzen stegen in de tweede helft van 2017 en blijven hoog door de aanhoudende
productiedaling bij OPEC. Het is onwaarschijnlijk dat producenten in de VS de voorraden
zodanig kunnen opkrikken dat prijzen zullen dalen. De vraag zal ook toenemen naarmate
de wereldwijde economie sterker wordt. Hierdoor blijven de prijzen op een hoog niveau
liggen. Onze verwachting voor olieprijzen is gestegen van USD 50 tot USD 60 per vat.

Bron: BCD Travel
* Open met Adobe Acrobat Reader om details te zien.

2018 Industry Forecast | BCD Travel ©2018. Alle rechten voorbehouden

