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Macro-economische gegevens 

Wereld 

Het wereldhandelsvolume daalde in mei op maandbasis met 0,4%, na een krimp 
van 0,3% in april. Voor april werd aanvankelijk gerekend op een daling van 0,6%. 

De wereldwijde industriële productie steeg volgens het CPB in mei evenwel met 
0,2% en in april met 0,5%.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. 

Verenigde Staten 

���� Het vertrouwen onder Amerikaanse woningbouwers is in juli nipt gedaald, na 

een stijging een maand eerder. De NAHB-huizenindex daalde in juli van 60 naar 
59. 

���� De leidende economische indicatoren zijn in juni met 0,3% toegenomen. 

���� Tegenover mei is de verkoop van bestaande woningen in juni met 1,1%  
gestegen. Op jaarbasis lag de verkoop 3% hoger. 

Eurozone 

���� Het overschot op de lopende rekening van de eurozoneoverschot op de lopende rekening van de eurozoneoverschot op de lopende rekening van de eurozoneoverschot op de lopende rekening van de eurozone is in mei met bijna 
20% gedaald tot 30,8 miljard euro (36,4 miljard euro in april). 

���� In juli kwam de gezamenlijke barometer PMI (industrie en diensten) uit op 52,9, 

beter dan de verwacht maar toch lager dan in juni (53,1). De dienstensector 
ging licht achteruit (52,7 tegenover 52,8 in juni) en de maakindustrie daalde 
van 53,9 naar 53,6. 

���� De Duitse en Franse PMI-cijfers deden het wel beter. De globale PMI kwam 

voor Duitsland uit op 55,3. Sterkhouder is de dienstensector  de maakindustrie 
ging licht achteruit. De Franse index ging van 49,2 naar 50.  

���� De ZEW-index die het vertrouwen in de Duitse economieDuitse economieDuitse economieDuitse economie voor de komende 6 

maanden weergeeft, daalde van 19,2 positief in juni naar 6,8 negatief. De  
daling was groter dan verwacht.  

���� In DuitsDuitsDuitsDuitsland daalden de producentenprijzenland daalden de producentenprijzenland daalden de producentenprijzenland daalden de producentenprijzen in juni met 2,2% op jaarbasis, na 

een krimp van 2,7% in mei. De daling op jaarbasis was vooral toe te schrijven 
aan lagere energieprijzen. Afgelopen maand daalden de energieprijzen met 
6,5% op jaarbasis. Exclusief energie liet het prijspeil in juni een daling zien van 
0,7% op jaarbasis. 

Japan 

���� De bedrijvigheid in de Japanse industrie is in juli opnieuw gekrompen maar 

minder sterk dan in juni. De PMI-index van de industrie ging van 48,1 naar 49 
in juli. 

���� Volgens een enquête van Reuters verwacht 40% van de Japanse industrie 

een daling van de inkomsten als gevolg van de dure yen. 

Verenigd Koninkrijk 

���� In juni steeg de inflatie met 0,5% op jaarbasis tegenover een stijging van 0,3% 

in mei. 

���� De Britse werkloosheid is in de maanden maart tot en met mei gedaald tot 
4,9%, tegenover 5,6% in dezelfde periode vorig jaar. De werkloosheid bereikte 
daarmee het laagste niveau sinds de periode juli tot en met september in 

2005. 

���� De detailhandelsverkoop steeg in juni, op jaarbasis, met 4,3% maar daalde 
tegenover mei met -0,9%. 

���� Na het brexit-referendum daalde de gezamenlijke PMI- index tot 47,7, het 
laagste niveau in 87 maanden. De index van de dienstensector lag op 47,4 en 
deze voor de industriële activiteit daalde tot 49,1. In juni was dat respectieve-
lijk nog 52,3 en 52,1. 

 

 

 

 

 

 

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 waarde (NOK, USD, SEK, CHF) , 4% vastgoed, 55% obligaties waarde (NOK, USD, SEK, CHF) , 4% vastgoed, 55% obligaties waarde (NOK, USD, SEK, CHF) , 4% vastgoed, 55% obligaties (vooral in USD, (vooral in USD, (vooral in USD, (vooral 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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