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Commentaar bij de financiële markten 
Wereldwijd 
De beurzen sloten de week positief af met een stijging die zich voornamelijk 
vanaf woensdag, na de verklaringen van de Amerikaanse centrale bank (Fed), 
inzette. Ook de grondstoffen en de internationale valuta maakten globaal gezien 
een goede week door, als gevolg van een verzwakking van de Amerikaanse dollar 
(USD). 

Ondanks de iets mindere Markit PMI-indicatoren, die vooral wezen op een ver-
zwakking van de Duitse dienstensector, was er voor Europa – na de zwakke week 
voordien – een herneming. Dankzij het soepele beleid van de centrale banken 
konden de beurzen echter toch nog winsten optekenen tegen het einde van de 
week. Vooral de beslissing van de Fed bestendigde het geloof dat het concept 
‘goedkoop geld lenen’ nog steeds gehanteerd werd. 

 

Olie 
Olie liet deze week een lichte winst optekenen. Deze uitkomst kwam er door een 
zwakkere USD, die de prijzen naar boven duwde. De twijfel blijft echter nog 
steeds of de OPEC, die op 27/09 samenkomt in Algiers, de productie effectief zal 
kunnen bevriezen. 

 

 

Macro-economische gegevens 
Europa 
 De Markit Manufactoring PMI viel in september boven de verwachtingen uit 

op 52,6 vergeleken met 51,7 de maand voordien. De Markit PMI voor de dien-
stensector viel dan weer iets terug tot 52,1 tegenover 52,8 in augustus. Ook 
de samengestelde PMI viel terug van 52,9 tot 52,6. Deze indicatoren wijzen 
echter wel nog steeds op een expansie van de economische activiteit. De 
terugval was voor een groot deel een gevolg van de zwakkere prestatie in 
Duitsland, waar de dienstensector nauwelijks enige groei liet optekenen. Voor 
Frankrijk waren er dan weer positievere cijfers met de sterkste groei in de 
laatste 15 maanden. Volgens Markit betekenen deze cijfers een groei van on-
geveer 0,3% voor het 3e kwartaal, in lijn met de cijfers van het 2e kwartaal. 

 Het consumentenvertrouwen scoorde met -8,2 binnen de verwachtingen en 
iets hoger dan de -8,5 van de maand voordien. Het consumentenvertrouwen 
blijft belangrijk, omdat privéconsumptie de belangrijkste spil is gebleken bij het 
herstel van de economie sinds de crisis. 

 De economie in Frankrijk kromp met -0,1% in het 2e kwartaal, daar waar een 
stabilisatie was verwacht. De iets zwakkere prestatie lijkt echter hoofdzakelijk 
een gevolg van een correctie na een heel sterk 1e kwartaal. Het onderliggende 

momentum lijkt fundamenteel niet te zijn aangetast. De jaarlijkse groei be-
draagt 1,3%. 

 In Nederland presteert de economie volledig binnen de verwachtingen door in 
het 2e kwartaal te groeien met 0,6%. Op jaarbasis bedraagt de groei 2,3%. 

 

Verenigde Staten 
 De Fed zal de rente voorlopig stabiel houden op 0,5%, zoals de markten 

hadden geanticipeerd. In de communicatie van de Fed kwam wel duidelijk de 
intentie naar voor om de rente toch nog dit jaar te verhogen, waarschijnlijk 
tijdens de kalmere kerstperiode. Tijdens de persconferentie verduidelijkte Ja-
net Yellen (voorzitster van de Fed) dat de economie verre van oververhit is en 
dat de inflatie nog steeds onder de doelstelling van 2% ligt. Voor de komende 
jaren werden de vooruitzichten voor de rentestijgingen ook gradueel verlaagd. 
Voor 2017 wordt er een verhoging met 50 basispunten verwacht en voor zo-
wel 2018 als 2019 wordt de rente met 75 basispunten verhoogd. De inschat-
tingen voor de langere termijn werden verlaagd van 3,0 tot 2,9%. De Fed ver-
laagde zijn economische verwachting voor 2016 van 2 tot 1,8% en ook het 
groeipotentieel van de economie werd licht neerwaarts herzien.  

 Met 252.000 nieuwe aanvragen voor werkloosheidsvoordelen blijven de 
werkloosheidsdata andermaal binnen de verwachtingen en ook nog steeds 
binnen de dalende trend die al aanhoudt sinds de recessie van 2008-2009. De 
huidige trend die niet lijkt af te zwakken, zit nog steeds op het beste niveau 
sinds 1970. 

 De Markit Manufactoring PMI index voor september kwam uit op 51,4, wat 
licht beneden de verwachtingen van 52,0 lag. Deze indicator duidt er nog 
steeds op dat het herstel van deze sector heel voorzichtig blijft. 

 

Japan 
De Japanse centrale bank heeft beslist om de rente op -0,1% te houden. Dit was 
in lijn met de verwachtingen, alhoewel sommigen toch hoopten op een additione-
le verlaging. De bank belooft om de rente op 10 jaar onder nul te houden, maar 
verschuift de focus van de monetaire stimulus door meer flexibiliteit bij de 
uitbreiding van de monetaire voorraad te zoeken. De centrale bank belooft haar 
stimulus voort te zetten tot de inflatie, die nu -0,4% bedraagt, een lange periode 
boven de doelstelling van 2% blijft. De uitbreiding van de monetaire basis, die 
eerst op zo’n jaarlijkse €700 miljard was vastgelegd, kan dus fluctueren door het 
voortdurend blijven aankopen van obligaties en aandelen. Ook wil de bank meer 
controle krijgen over de volledige rentecurve. Door een steilere rentecurve aan te 
houden, zouden de marges voor de banken hersteld kunnen worden. 

 

Noorwegen 
De Nationale Bank van Noorwegen hield de rente zoals verwacht op 0,50%. 
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NAME 23/09/2016 19/09/2016 % Change 1W % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3604,27 3536,28 2,71 1,67 3,04 5,13 7,43 3773,73 3117,61

AEX-Index 454,48 444,70 3,51 0,51 1,03 2,51 8,44 474,87 378,53

CAC 40 Index 4488,69 4394,19 3,61 1,52 0,51 1,46 1,26 5011,65 3892,46

FTSE 100 Index 6909,43 6813,55 2,97 0,60 9,01 11,46 14,54 6955,34 5499,51

Deutsche Boerse AG 10626,97 10373,87 3,41 0,32 3,61 6,03 10,55 11430,87 8699,29

Swiss Market Index 8272,89 8195,71 1,75 0,87 3,11 4,79 -2,07 9080,56 7425,05

EURO STOXX 50 Price EUR 3032,31 2968,31 3,31 1,29 -0,18 -0,33 -1,55 3524,04 2672,73

Dow Jones Industrial Average 18327,16 18120,17 1,12 -1,19 1,75 4,71 12,58 18668,44 15450,56

S&P 500 Index 2172,21 2139,12 1,55 -0,67 2,79 6,65 12,04 2193,81 1810,10

NASDAQ Composite Index 5323,71 5235,03 1,51 1,21 8,42 11,63 12,01 5342,88 4209,76

Nikkei 225 16754,02 -- 0,84 0,94 4,28 -1,73 -7,28 20012,40 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3033,90 3026,05 1,03 -1,81 4,91 0,80 -2,63 3684,57 2638,30

EURO/US DOLLAR 1,12 1,12 0,61 -0,73 -1,42 0,38 0,33 1,16 1,05

EURO/BRITISH POUND 0,87 0,86 -0,95 -1,10 -11,64 -8,55 -15,28 0,87 0,70

EURO/JAPANESE YEN 113,40 113,90 0,62 -0,06 6,58 10,79 18,64 136,96 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,48 7,46 -0,50 0,45 -0,15 -2,80 -5,21 7,56 6,76

BRENT CRUDE ($/bbl) 47,18 45,95 3,08 -6,24 -9,94 8,96 -13,72 58,38 32,51

Gold ($/troy ounce) 1338,47 1313,19 2,15 0,07 6,49 9,70 18,42 1375,34 1046,44

NAME 23/09/2016 19/09/2016 Bps Change 1W Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,14 0,25 -10,4 2,3 -34,3 -44,6 -76,1 0,99 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y -0,08 0,02 -9,9 1,3 -17,6 -27,7 -67,9 0,69 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 1,62 1,71 -9,0 7,6 -12,4 -25,7 -52,8 2,34 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 0,73 0,88 -14,7 18,6 -64,3 -71,9 -106,6 2,05 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y -0,05 -0,04 -0,6 82,4 87,7 84,8 42,0 0,35 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 2,73 2,75 -2,4 0,9 -19,9 -10,9 -59,3 3,33 2,63

Euribor 3 Month -0,30 -0,30 -0,1 -0,4 -3,3 -6,1 -26,3 -0,04 -0,30

Euribor 6 Month -0,20 -0,20 0,2 -0,8 -3,9 -6,7 -23,3 0,03 -0,20

EURO SWAP 1 YR -0,22 -0,21 -0,2 -1,5 -4,9 -6,6 -24,6 0,06 -0,29

EURO SWAP 2 YR -0,23 -0,23 -0,6 -2,3 -5,9 -7,9 -28,4 0,08 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,22 -0,21 -1,5 -2,4 -7,0 -10,9 -35,1 0,73 -0,29

EURO SWAP 5 YR -0,15 -0,10 -4,3 -1,3 -13,9 -19,0 -50,3 0,40 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,28 0,37 -8,4 -0,1 -25,7 -28,3 -69,1 1,07 0,21

EURO SWAP 30 YR 0,78 0,89 -11,0 6,6 -28,9 -29,6 -75,2 1,70 0,66
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