
Weekly-Zomerversie 
Week van Week van Week van Week van 11111111    tot en met tot en met tot en met tot en met 15151515    jujujujulllliiii    2016201620162016    

 

Macro-economische gegevens 

China 

���� Het BBP steeg het 2e trimester met 6,7% (6,6% verwacht), de industriële 

productie steeg in juni met 6,2% (6% verwacht) en de kleinhandel steeg met 
10,4% (10% verwacht). Investeringen stegen sinds begin dit jaar met 9% 
waar 9,4% was vooropgesteld. 

���� De producentenprijzen daalden in juni met 2,6%, na een daling van 2,8% in 

mei. Ze laten al langer dan 4 jaar een daling op jaarbasis zien. 

���� Het handelsoverschot krimpt verder. De export is 4,8% gedaald tegenover juni 
2015. 

���� In juni bedroeg de inflatie 1,9% op jaarbasis. In mei was dit 2,0% en de  
3 voorgaande maanden was dit 2,3%. 

���� De prijzen van nieuwe woningen zijn in juni met 7,3% gestegen op jaarbasis 

(+ 6,9% in mei) niettegenstaande de inspanningen van de regering om de  
woningbouw te ontmoedigen. 

Verenigde Staten 

���� Het ondernemersvertrouwen in de midden- en kleine bedrijven is in juni van 

93,8 tot 94,5 gestegen. 

���� Het Amerikaanse deficit is tot 2,9% gestegen, het hoogste niveau in 2 jaar. 

���� Enkele van de grootste Amerikaanse banken (Citigroup, Wells Fargo…)  

publiceerden beter dan verwachtte cijfers. 

���� In juni steeg de industriële productie met 0,6% waar +0,2% was verwacht. De 

kleinhandelsverkopen stegen dezelfde maand met 0,5%, de consensus was 
+0,2%. 

���� De producentenprijzen zijn in juni met 0,5% op maandbasis gestegen. In mei 
was de stijging 0,4%. 

Japan 

���� De Japanse regering raamt de economische groei van maart ’16 tot maart ‘17 
op 0,9%. De vorige raming bedroeg 1,7%. De inflatieverwachting werd voor 
dezelfde periode verlaagd van 1,2 naar 0,4%.  

���� Voor volgende periode (2017-2018) zou de economie met 1,2% groeien en de 
inflatie op +1,4% uitkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe referentieportefeuille 

Door de onzekerheid rond de gevolgen van de brexit zal de volatiliteit op de 
markten allicht nog een tijdje aanhouden, vooral dan op die van de Europese 
aandelen. Daarom pasten we onze referentieportefeuille aan. 

Onze modelportefeuille voor de ambitieuze strategie bestaat nu uit 21% Onze modelportefeuille voor de ambitieuze strategie bestaat nu uit 21% Onze modelportefeuille voor de ambitieuze strategie bestaat nu uit 21% Onze modelportefeuille voor de ambitieuze strategie bestaat nu uit 21% 

liquide middelen (vooral in munten die profiteren van hun statuut als vluchliquide middelen (vooral in munten die profiteren van hun statuut als vluchliquide middelen (vooral in munten die profiteren van hun statuut als vluchliquide middelen (vooral in munten die profiteren van hun statuut als vlucht-t-t-t-
waarde (NOK, USD, SEK, CHF) , 4% vastgoed, 55% obligaties (vooral waarde (NOK, USD, SEK, CHF) , 4% vastgoed, 55% obligaties (vooral waarde (NOK, USD, SEK, CHF) , 4% vastgoed, 55% obligaties (vooral waarde (NOK, USD, SEK, CHF) , 4% vastgoed, 55% obligaties (vooral in USD, in USD, in USD, in USD, 
NOK, AUD) en 20% aandelen. Binnen het aandelengedeelte worden Europese NOK, AUD) en 20% aandelen. Binnen het aandelengedeelte worden Europese NOK, AUD) en 20% aandelen. Binnen het aandelengedeelte worden Europese NOK, AUD) en 20% aandelen. Binnen het aandelengedeelte worden Europese 
aandelen voortaan onderwogen en groeilandaandelen afgebouwd naar een aandelen voortaan onderwogen en groeilandaandelen afgebouwd naar een aandelen voortaan onderwogen en groeilandaandelen afgebouwd naar een aandelen voortaan onderwogen en groeilandaandelen afgebouwd naar een 
neutrale positie. We bouwen het gewicht van Amerikaanse aandelen op naar neutrale positie. We bouwen het gewicht van Amerikaanse aandelen op naar neutrale positie. We bouwen het gewicht van Amerikaanse aandelen op naar neutrale positie. We bouwen het gewicht van Amerikaanse aandelen op naar 

een neutrale positie.een neutrale positie.een neutrale positie.een neutrale positie.    
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