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Commentaar bij de financiële markten 
Wereldwijd 
De voorbije week eindigden de beurzen licht in het rood, en dit door verschillende 
elementen. 

 De ‘minutes’ van de Amerikaanse centrale bank (Fed) die deze week werden 
vrijgegeven, toonden aan dat de leden nog steeds bereid zijn de rente te ver-
hogen, maar zonder grote haast. De markt kijkt twijfelachtig naar een mogelij-
ke rentestijging door de Fed en investeerders schatten de kans dat de stijging 
er komt vóór het einde van het jaar op 50-50. 

 De impact van de brexit blijft zowel voor het Verenigd Koninkrijk als voor de 
rest van de wereld voorlopig beperkt. 

 De bezorgdheid over de Italiaanse banken veert weer op. 

 De voortdurend zwakke groei van Japan wordt bestendigd. 
 

Olie 
Olie steeg andermaal sterk deze week en komt nu terug in een ‘Bull Market’ 
terecht door met meer dan 20% te stijgen (USD) vergeleken met 3 weken 
geleden. De speculatie dat grote producenten, zoals Saoedi-Arabië, de productie 
zouden bevriezen, speelde nog steeds een grote rol in de recente prijsbewegin-
gen. Ook de dalende olie-inventarissen in de VS en op de Noordzee hadden een 
invloed op de stijging van de prijzen. 

 

 

 

Macro-economische gegevens 
Europa 
 In juli bleef de inflatie zoals verwacht vrij stabiel op 0,2% t.o.v. vorig jaar. Het 

waren hoofdzakelijk voedsel en niet-alcoholische dranken die bijdroegen tot 
dit cijfer. De olieprijzen duwden de inflatie vooral tijdens het laatste kwartaal 
naar beneden. Deze neerwaartse druk zal, gezien de recente stijging van de 
olieprijzen, de komende maanden waarschijnlijk afzwakken.  

 De ZEW-verwachtingen voor de economische groei in de eurozone tijdens de 
maand augustus stegen terug tot 4,6 vergeleken met -14,7 de maand voor-
dien. 

 De ZEW-verwachtingen voor de economische groei in Duitsland tijdens de 
maand augustus stegen ook, tot 0,5 vergeleken met de maand voordien. De 
index, die een bevraging van 350 experts van de financiële markt betreft, was 
echter beneden de verwachtingen: die hadden een stijging tot 2,0 voorzien. 

 De ZEW, die niet de verwachtingen, maar wel de huidige situatie in Duitsland 
bevraagt, rapporteerde een cijfer van 57,6, wat boven de schattingen van 
50,2 lag. 

 De werkloosheidsgraad in Nederland blijft de dalende trend van de laatste 2 
jaar aanhouden en daalde in juli – vergeleken met de vorige maand – met 0,1% 
tot 6,0%. 

 

Verenigde Staten 
 Met 262.000 nieuwe aanvragen voor werkloosheidsvoordelen bleef de werk-

loosheid nogmaals binnen de verwachtingen en volgde ze de dalende trend 
die sinds de recessie van 2008-2009 aanhoudt. Dit cijfer, dat zich nu al 76 
opeenvolgende weken beneden de 300.000 bevindt – de langste periode 
sinds 1970 – is volledig in lijn met een solide arbeidsmarkt.  

 De CPI (consumer price index, een weergave van de inflatie) bleef in lijn met 
de verwachtingen op 0,0% steken in juli na een stijging van 0,2% de maand 
voordien.  

 De industriële productie steeg met 0,7% in juli, terwijl de verwachtingen op 
0,3% lagen. 

 Zowel de Empire Manufacturing* als de Philadephia Fed Business Outlook* 
toonden aan dat er toch nog een optimistisch vooruitziend sentiment heerst 
bij de leidinggevenden. Dit ondanks de stagnatie door een sterke USD en een 
verminderde externe vraag naar Amerikaanse producten. 

 Hypotheekaanvragen vielen 4,0% terug in de 2e week van augustus na een 
stijging van 7,1% de week ervoor. 

 De aanvang van de constructie van huizen steeg met 2,1% in juli, wat de 
geleidelijke groei van de huizenmarkt bestendigd. 

 

Verenigd Koninkrijk 
 In het 2e kwartaal daalden de werkloosheidsaanvragen met 8.600, vergeleken 

met een verwachte stijging van 9.000. De negatieve impact van het brexit-
referendum, dat aan het einde van dit kwartaal plaatsvond, wordt wel nog 
verwacht voor de 2e helft van het jaar. De werkloosheidsgraad bleef stabiel op 
4,9%.  

 Een verzwakkende Sterling zorgde voor een versnelde inflatie in juli, terwijl de 
CPI met 0,6% steeg tegenover het jaar voordien. Het effect van het zwakkere 
pond zal waarschijnlijk nog verder doorwegen op de inflatie tijdens de rest van 
het jaar. 

 Ondanks het brexit-referendum eind juni presteerde de retailverkoop heel 
goed in juli. De verkopen stijgen met 1,4% tegenover juni en 5,9% vergeleken 
met vorig jaar. 

 

Japan 
De groei van de Japanse economie blijft inert: 0,0% in het 2e kwartaal vergele-
ken met het kwartaal ervoor. 

 

* Empire Manufacturing: bevraagt de inschattingen van leidinggevenden van industriële bedrijven in 
de staat New York. 
Philadephia Fed Business Outlook: doet hetzelfde, maar dan voor de staten Pennsylvania, New 
Jersey en Delaware. 

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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NAME 19/08/2016 15/08/2016 % Change 1W % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3493,50 3563,25 -1,31 2,44 4,50 4,90 -2,89 3773,73 3117,61

AEX-Index 448,30 454,51 -1,16 0,10 4,68 8,82 -4,46 476,87 378,53

CAC 40 Index 4396,13 4497,86 -2,26 1,52 2,65 4,10 -9,99 5011,65 3892,46

FTSE 100 Index 6852,36 6941,19 -0,79 2,31 13,20 15,16 7,01 6955,34 5499,51

Deutsche Boerse AG 10508,93 10739,21 -1,73 5,29 7,28 11,94 -1,62 11430,87 8699,29

Swiss Market Index 8133,31 8305,28 -1,96 0,27 2,84 3,43 -12,09 9358,76 7425,05

EURO STOXX 50 Price EUR 2964,24 3046,65 -2,54 1,13 1,54 3,25 -13,57 3524,04 2672,73

Dow Jones Industrial Average 18597,70 18636,05 -0,08 0,21 6,67 13,46 7,20 18668,44 15370,33

S&P 500 Index 2187,02 2190,15 0,06 1,07 7,20 14,04 5,16 2193,81 1810,10

NASDAQ Composite Index 5240,15 5262,02 0,22 4,05 11,20 16,33 4,41 5271,36 4209,76

Nikkei 225 16545,82 16869,56 -2,21 -1,06 -0,61 3,62 -18,18 20521,97 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3108,10 3125,20 1,88 2,35 10,73 8,67 -18,08 3811,43 2638,30

EURO/US DOLLAR 1,13 1,12 1,42 2,60 0,93 1,59 1,68 1,17 1,05

EURO/BRITISH POUND 0,86 0,87 0,17 -2,48 -11,07 -10,35 -17,75 0,87 0,70

EURO/JAPANESE YEN 113,25 113,24 -0,23 3,28 8,78 10,65 21,55 139,00 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,52 7,43 -1,50 -1,98 -2,44 -3,63 -5,93 7,54 6,76

BRENT CRUDE ($/bbl) 50,49 48,35 7,88 7,02 0,78 36,31 -7,66 58,23 31,92

Gold ($/troy ounce) 1347,67 1339,40 0,81 1,18 7,41 9,85 18,85 1375,34 1046,44

NAME 19/08/2016 15/08/2016 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 0,12 0,14 -1,8 -10,8 -42,8 -56,2 -85,3 1,15 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y -0,08 -0,08 -0,8 -5,2 -25,3 -28,4 -70,2 0,80 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 1,54 1,56 -1,6 -1,2 -30,8 -20,4 -58,5 2,34 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 0,55 0,53 1,9 -25,0 -88,9 -86,4 -128,4 2,05 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y -0,08 -0,09 0,7 78,3 62,4 54,3 17,9 0,40 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 2,70 2,63 6,7 -11,7 -24,7 -15,9 -82,4 3,53 2,63

Euribor 3 Month -0,30 -0,30 -0,1 -0,4 -4,2 -10,4 -27,1 -0,03 -0,30

Euribor 6 Month -0,19 -0,19 -0,2 0,0 -4,7 -6,7 -23,4 0,04 -0,19

EURO SWAP 1 YR -0,20 -0,21 0,6 1,3 -5,2 -3,4 -24,7 0,06 -0,29

EURO SWAP 2 YR -0,21 -0,22 1,0 1,9 -6,5 -4,2 -29,4 0,12 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,20 -0,21 0,7 1,5 -9,1 -8,2 -36,8 0,73 -0,29

EURO SWAP 5 YR -0,13 -0,14 0,1 0,1 -16,3 -18,7 -50,1 0,49 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,29 0,29 0,1 -3,8 -27,6 -29,2 -65,7 1,14 0,24

EURO SWAP 30 YR 0,74 0,76 -2,6 -7,5 -37,2 -34,0 -74,1 1,73 0,66
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