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Week van 8 tot en met 12 augustus 2016 
 

Commentaar bij de financiële markten 
Wereldwijd 
Wereldwijd kregen de beurzen extra zuurstof waardoor ze eind vorige week mooi 
in het groen eindigden. 

 Een soepel beleid van de centrale banken wordt verwacht: 

- Een mogelijke rentestijging van de Amerikaanse centrale bank (Fed) wordt 
door de markt verder vooruit geschoven en wordt niet verwacht voor begin 
volgend jaar. 

- Draghi kondigde meer ECB-stimulus aan indien het nodig zou zijn. 

- De Bank van England verlaagde de rente vorige week met de expliciete mo-
gelijkheid om die nog meer te verlagen of om te versoepelen indien nodig.  

- Zowel de Australische als de Nieuw-Zeelandse centrale bank verlaagden 
deze maand de rente. 

 De werkgelegenheidsdata uit de VS gaven terug vertrouwen in een stabilisatie 
van de economische groei. 

 De industrie, die in de VS een zwakkere periode meemaakte, lijkt opnieuw aan 
te zwengelen afgaande op zowel de Markit als ISM PMI data van eind vorige 
week. 

Er was echter ook minder positief nieuws: 

 ertraging van de groei in de eurozone, maar binnen de verwachtingen 

 et verzwakken van de verkoop in de Amerikaanse kleinhandel 

 ontinue vertraging van de Chinese industriële groei. 

 

Olie 
Olie steeg deze week het sterkst sinds april dit jaar. Dit dankzij de bereidwilligheid 
van Saoedi-Arabië om de stabilisatie van de markt te bespreken tijdens een 
informele OPEC bijeenkomst volgende maand. Ook de daling van de productie in 
China, waar bedrijven zwaar moeten snoeien om overheidsquota’s te halen, had 
een positieve impact op de prijs. 

 

Macro-economische gegevens 
Europa 
 Zoals verwacht groeide de economie in de eurozone met 1,6% ten opzichte 

van het jaar voordien. Op kwartaalbasis vertraagt de groei wel enigszins tot 
0,3%. Dit door de toegenomen economische onzekerheid vlak na de brexit en 
de verhoogde terreurdreiging. De sterkhouder tijdens het tweede kwartaal 
van dit jaar blijft Duitsland dat door een groei van 0,4% tegenover het vorige 
kwartaal de stagnatie van de Italiaanse economie kon uitvlakken. 

 De consumentenprijzen blijven relatief stabiel in juli en stegen zowel in Frank-
rijk als in Duitsland met 0,4% vergeleken met vorig jaar. In Italië daalden ze 
met -0,2% en in Spanje zelfs met -0,6%. 

 De industriële productie in Duitsland bleef binnen de verwachtingen en steeg 
met 0,8% in juni vergeleken met de maand ervoor en met 0,5% ten opzichte 
van vorig jaar.  

 In Frankrijk daalde de industriële productie in juni met -0,8%, terwijl de ver-
wachtingen van de analisten uitgingen van een stijging met 0,1%. Op jaarbasis 
daalde de productie met -1,3%. 

 

Verenigde Staten 
 De werkloosheidsdata waren binnen de verwachtingen, met 266.000 nieuwe 

aanvragen voor werkloosheidsvoordelen. Dit wijst nog eens op de solide ar-
beidsmarkt van de VS waar bedrijven nog altijd bereid zijn om de werkgele-
genheid te behouden. Dit kan een positieve impact hebben op de consumptie 
tijdens de komende weken. 

 Het consumentenvertrouwen steeg in augustus tot 90.4 volgens de Universi-
ty of Michigan Consumer Confidence Index. Dit is wel licht onder de verwach-
tingen, hoofdzakelijk door minder positieve verwachtingen van de Amerikaan-
se jongeren op hun persoonlijke financiën. 

 De verwachte stijging van 0,4% van de verkoop binnen de retailsector bleef 
uit tijdens de maand juli. Alleen binnen de autosector steeg de verkoop. 

 Groothandelsprijzen zakten onverwacht met -0,4% in juli. Dit is een teken dat 
de inflatie waarschijnlijk zwak zal blijven de komende periode. 

 Hypotheekaanvragen stegen met 7,1% in de eerste week van augustus na 
een terugval van -3,5% de week ervoor. 

 

Verenigd Koninkrijk 
 In de aanloop naar het brexit-referendum in de maand juni daalde de groei van 

de industriële productie in het VK tot 0,1% nadat reeds een krimp van -0,5% 
opgetekend werd de maand voordien.  

 Door een stijging van -£2263 tot -£5084 blijft de handelsbalans zwak, wat 
mogelijk negatief zal wegen op de economische groei. 

 

China 
De industriële productie steeg in juli met 6% ten opzichte van het jaar voordien, 
wat trager was dan verwacht. Deze cijfers liggen in lijn met de meerjarige trend 
en stellen beleidsmakers voor de keuze om al dan niet krediet te versoepelen om 
zo de economische groei te bestendigen. 
 

 

 

Referentieportefeuille 
De volatiliteitsindicatoren die de beursschommelingen meten, zijn de afgelo-
pen weken sterk gedaald. De impact van het brexit-referendum op de beur-
zen is al bij al beperkt gebleven. Daarom passen we de referentieportefeuille 
aan. Het aandelengewicht stijgt tot neutraal waarbij de positie van de Euro-
pese aandelen opnieuw verhoogd wordt. 

Onze modelportefeuille voor de ambitieuze strategie bestaat nu uit: 

 11 % liquide middelen, 

 4% vastgoed 

 55 % obligaties, vooral in USD, NOK, AUD 

 30 % aandelen: 
- de Europese aandelen krijgen opnieuw een neutraal gewicht; 
- de groeilandaandelen blijven op een overwogen positie; 
- Amerikaanse aandelen hebben een neutrale positie. 
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Update on : 12/08/2016

Name 08/08/2016 12/08/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Belgium BEL-20 3464,39 3544,82 2,32 3,93 4,97 7,46 -2,83 3760,89 3130,76

Netherlands AEX 449,07 454,09 1,12 1,47 4,74 12,41 -4,18 479,01 382,61

France CAC 40 4415,46 4500,19 1,92 2,92 4,17 9,35 -9,21 4984,83 3896,71

FTSE 100 6809,13 6916,02 1,57 3,70 12,67 18,74 5,58 6916,02 5536,97

Germany DAX (Price) Index 5077,77 5214,57 2,69 6,42 7,13 13,27 -5,39 5711,03 4376,46

Japan Nikkei 225 16650,57 16919,92 1,62 2,56 3,09 5,60 -17,54 20620,26 14952,02

Switzerland SMI 8168,84 8295,04 1,54 1,70 4,66 5,69 -11,25 9390,46 7496,62

Euro STOXX 50 2982,92 3044,94 2,08 2,92 2,99 7,45 -12,78 3506,45 2680,35

S&P 500 2180,89 2184,05 0,15 1,03 6,72 17,12 4,42 2185,79 1829,08

NASDAQ Composite Index 5213,14 5232,89 0,38 4,04 10,92 20,64 3,66 5232,90 4266,84

DJ Industrial Average 18529,29 18576,47 0,25 0,32 5,94 16,29 6,29 18613,52 15660,18

U.S. Dollar per Euro 1,11 1,12 0,94 0,98 -1,06 0,31 0,61 1,16 1,06

Crude Oil Brent ($/bbl) 43,24 44,97 4,00 -2,77 -4,42 39,27 -5,90 52,13 26,01

Gold ($/ozt) 1333,40 1335,80 0,18 0,70 5,02 7,80 20,03 1364,90 1050,80

Name 08/08/2016 12/08/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Euribor 3M -0,30 -0,30 0,00 0,02 0,16 0,63 10,92 -0,03 -0,30

Euribor 6M -0,19 -0,19 0,02 -0,01 0,28 0,59 -5,02 0,04 -0,19

US Benchmark Bond - 10 Year 1,59 1,51 -0,05 -0,02 -0,11 -0,14 -0,31 2,35 1,36

Belgium Benchmark Bond - 10 Year 0,16 0,11 -0,28 -0,54 -0,69 -0,81 -0,89 1,15 0,01

SWAP 1 Yr -0,20 -0,21 0,03 -0,01 0,37 0,39 -5,38 0,05 -0,23

Swap 2 Yr -0,22 -0,23 0,04 0,01 0,46 0,45 -3,58 0,10 -0,25

Swap 3 Yr -0,21 -0,22 0,05 0,06 0,74 0,98 -2,34 0,19 -0,25

Swap 5 Yr -0,14 -0,16 0,14 0,33 -80,00 -3,72 -1,39 0,45 -0,18

Swap 10 Yr 0,30 0,26 -0,14 -0,26 -0,50 -0,58 -0,74 1,11 0,25

Swap 30 Yr 0,78 0,73 -0,06 -0,13 -0,32 -0,34 -0,52 1,68 0,71
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