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Commentaar bij de financiële markten 
Wereldwijd 
 De meeste Europese beurzen kenden een zwakke week met verliezen die 

voor de meeste indexen meer dan -2% bedroegen. Vooral de Duitse Dax-
index had zwaar te lijden onder de handelstarieven op auto’s zoals vorige 
week voorgesteld door president Donald Trump. 

 In de VS presteerden de beurzen ook heel zwak. Zo kende de Dow Jones-
index zijn zwakste week van de voorbije 3 maanden en een verlies van 8 op-
eenvolgende dagen, de slechtste prestatie in 40 jaar. Ook de S&P-index kende 
een mindere week, de zwakste sinds april, en ook de Nasdaq eindigde de week 
negatief, en dat voor het eerst sinds een maand. 

 Zoals te verwachten in deze zwakke week voor aandelen daalde de rente op 
10 jaar voor de meeste Europese landen opnieuw vrij sterk met zo’n 5 tot 10 
basispunten. Er was echter een sterke divergentie met de periferie, waar de 
rentes heel sterk stegen van 10 basispunten in Spanje tot meer dan 25 ba-
sispunten in Italië. Ook in de VS daalde de rente en dan vooral op de langere 
looptijden, zorgend voor een milde vervlakking van de rentecurve. 

 Na de sterkste week sinds november 2016 kende de Amerikaanse dollar een 
kleine correctie en daalde hij in waarde t.o.v. de meeste belangrijke munten. 

 

Olie 

Opvallend vorige week was het verschil tussen BRENT (-1,4%) en WTI (+3,9%) 
als gevolg van het voornemen van Saoedi-Arabië om de productie op te drijven. 
WTI steeg met zo’n 5% op vrijdag, de sterkste beweging sinds november 2016. 

 

Macro-economische gegevens 

Europa 
 De IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI daalde van 55,5 in mei tot 55 in 

juni, in lijn met de marktverwachtingen. Volgens de 1e inschattingen wees de 
lezing op de langzaamste expansie van de fabrieksactiviteit in 18 maanden. De 
instroom van fabrieksorders steeg aan het zwakste tempo in 22 maanden, 
terwijl de exportgroei dicht bij het laagste punt in meer dan 1,5 jaar bleef. De 
banengroei nam toe, hoewel het tempo van de aanwervingen onder de re-
cordhoogtes van bij de jaarwisseling bleef. Ook de inflatie van de inputkosten 
was de op één na hoogste in 7 jaar, en dat als gevolg van stijgende lonen, olie- 
en brandstofkosten. De inflatie van de goederenprijzen daalde naar het diep-
ste punt in 9 maanden. De productiegroei vertraagde zowel in Duitsland (van 
56,9 naar 55,9) als in Frankrijk (van 54,4 naar 53,1). 

 De PMI van de dienstenmarkt steeg van 53,8 in mei tot 55,0 in juni, ver 
boven de marktverwachtingen van 53,7. De lezing wees op het sterkste ex-
pansietempo in de dienstensector sinds februari. De banencreatie noteerde 
de scherpste stijging sinds oktober 2007. Op het vlak van de prijzen steeg de 
prijsinflatie van de invoer aan het op één na hoogste tempo in meer dan 7 
jaar, en dat dankzij hogere lonen en kosten van olie en brandstof. De 
dienstengroei versnelde zowel in Frankrijk (van 54,3 tot 56,4) als in Duitsland 
(van 52,1 tot 53,9). 

PMI’s en consumentenvertrouwen blijven dalen 

 

 De indicator voor het consumentenvertrouwen daalde van 0,2 in mei tot -0,5 
in juni, terwijl uit de voorlopige ramingen bleek dat de markten slechts een 
kleine daling tot 0,01 verwachtten. Het was de slechtste meting sinds okto-
ber 2017.  

 

Verenigde Staten 
 De IHS Markit US Composite PMI daalde van 56,6 in mei tot 56 in juni, maar 

bleef wel nog altijd boven de marktverwachtingen van 55,1. De uitkomst 
wees op een zwakker tempo van expansie in de activiteit van de private sec-
tor, aangezien zowel de diensten- (PMI op 56,5 vs. 56,8 in mei) als de nijver-
heidssector (PMI op 54,6 vs. 56,4) versoepelden. De nieuwe productie ver-
traagde tot het laagste punt in 6 maanden en ook de groei van de 
werkgelegenheid nam in een zachter tempo toe. Ten slotte waren de ver-
wachtingen voor de komende 12 maanden het minst positief sinds januari. Op 
het gebied van de prijzen bleven de kosten opwaarts drukken, gedreven door 
hogere prijzen voor de productie, terwijl de gemiddelde prijzen aangerekend 
door bedrijven uit de particuliere sector in het snelste tempo sinds septem-
ber 2014 stegen. 

 De Philadelphia Fed Manufacturing Index daalde van 34,4 in mei tot 19,9 in 
juni en bleef zo ver onder de marktverwachtingen van 28,9. Het is de laagste 
waarde sinds november 2016 te midden van een vertraging van nieuwe or-
ders (17,9 vs. 40,6) en een gemiddelde werkweek (24,2 vs. 34,4). De index 
voor niet-ingevulde orders daalde van 15,3 naar -2,7, de eerste negatieve 
waarde sinds januari, en suggereerde dat de achterstand van bedrijven is af-
genomen. De levertijdenindex bleef positief, maar daalde van 18,5 naar 9,6, 
het laagste niveau in 4 maanden. Anderzijds stegen de verzendingen, de voor-
raden en de werkgelegenheid sneller. Ook daalde de prijsdruk voor zowel be-
taalde als ontvangen prijzen. 

 Het tekort op de lopende rekening nam toe van een naar beneden herziene 
kloof van 116,1 miljard dollar of 2,4% van het bruto binnenlands product 
(bbp) in het laatste kwartaal van 2017 tot 124,1 miljard dollar of 2,5% van 
het bbp in het 1e kwartaal van 2018. Het is het grootste tekort op de lopen-
de rekening sinds het laatste kwartaal van 2008, hoewel het lager uitviel dan 
de verwachtingen van een tekort van 129 miljard. De bredere kloof in de lo-
pende rekening weerspiegelt een toename van het goederentekort met 8,1 
miljard dollar en relatief kleine en deels compenserende wijzigingen in de saldi 
van diensten, en primaire en secundaire inkomsten. 

 

Verenigd Koninkrijk 

De Bank of England liet de belangrijkste bankrente vorige week op 0,5%, in lijn 
met de marktverwachtingen. 3 van de 9 beleidsmakers, waaronder de Chief 
Economist, stemden echter voor een renteverhoging (t.o.v. 2 stemmen in de 
vorige vergadering). Het comité stemde unaniem in met het behoud van de 
aankopen van Britse overheidsobligaties, gefinancierd door de uitgifte van 
centrale bankreserves, van 435 miljard Britse pond. Maar de bank is nu wel van 
plan om de voorraad aangekochte activa niet te verlagen tot de rente ongeveer 
1,5% bereikt, in vergelijking met de vorige verwachting van ongeveer 2%. 

 

Japan 

De handelskloof in Japan steeg scherp van -204,4 miljard yen een jaar geleden 
tot -578,3 miljard nu. Dit was slechter dan de marktverwachtingen van een 
tekort van 235 miljard yen, voornamelijk als gevolg van een toename van de 
invoer. In mei steeg de invoer jaar op jaar met 14% tot 6.901 miljard. De uitvoer 
steeg trager met 8,1% tot 6.323 miljard. Het handelstekort in Japan vermin-
derde van -590,1 miljard yen in de eerste 5 maanden van 2017 tot -104,7 
miljard yen in dezelfde periode dit jaar. 
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NAME 25/06/2018 % Change 1W 18/06/2018 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3745,92 -0,45 3762,96 -2,88 -1,86 -6,24 -2,55 4188,95 3708,46

AEX-Index 553,41 -1,12 559,68 -1,66 6,13 0,90 6,53 572,90 505,92

CAC 40 Index 5342,59 -1,98 5450,48 -3,61 4,85 -0,41 1,45 5657,44 4995,07

FTSE 100 Index 7602,61 -0,38 7631,33 -1,65 9,83 0,13 2,40 7903,50 6866,94

DAX Index 12421,84 -3,21 12834,11 -3,99 4,51 -4,98 -2,45 13596,89 11726,62

Swiss Market Index 8526,61 0,08 8519,57 -2,65 -0,50 -9,24 -5,60 9616,38 8424,04

EURO STOXX 50 Price EUR 3407,27 -1,71 3466,65 -3,07 3,31 -4,11 -3,85 3708,82 3261,86

Dow Jones Industrial Average 24580,89 -2,03 24987,47 -0,70 4,45 -0,70 14,89 26616,71 21197,08

S&P 500 Index 2754,88 -0,89 2773,75 1,23 6,44 2,67 12,98 2872,87 2405,70

NASDAQ Composite Index 7692,82 -0,69 7747,03 3,48 10,01 10,53 22,79 7806,60 6081,96

Nikkei 225 22338,15 -1,51 22680,33 -0,50 8,34 -2,62 10,95 24129,34 19239,52

Shanghai Stock Exchange 2859,34 -5,38 -- -8,98 -9,31 -12,84 -9,45 3587,03 2837,14

EURO/US DOLLAR 1,16 0,22 1,16 -0,02 -6,39 -1,86 4,18 1,26 1,12

EURO/BRITISH POUND 0,88 0,32 0,88 0,53 0,65 -0,85 0,17 0,93 0,86

EURO/JAPANESE YEN 127,49 -0,78 128,49 0,05 -2,80 -5,15 1,92 137,50 124,42

EURO/CHINA RENMINBI 7,62 1,87 7,48 2,25 -2,39 -1,95 -0,57 7,99 0,13

BRENT CRUDE ($/bbl) 74,42 -1,22 75,34 -2,68 8,01 17,46 54,24 80,50 50,56

Gold ($/troy ounce) 1268,67 -0,75 1278,32 -2,58 -6,27 -0,43 1,92 1366,15 1204,90

NAME 25/06/2018 Bps Change 1W 18/06/2018 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,74 -0,19 0,74 -2,27 -7,3 14,3 14,4 1,03 0,48

Germany Benchmark Bond 10Y 0,32 -7,38 0,40 -8,10 -20,2 -9,6 6,9 0,77 0,24

US Benchmark Bond 10Y 2,88 -4,23 2,92 -5,65 6,1 39,4 73,3 3,11 2,04

UK Benchmark Bond 10Y 1,30 -2,59 1,32 -2,55 -14,9 5,6 26,5 1,65 0,97

Japan Benchmark Bond 10Y 0,03 -0,60 0,03 -0,80 0,9 -0,8 -2,5 0,10 -0,01

China Benchmark Bond 10Y 3,59 -- -- -- -3,87 -14,0 -29,5 4,5 4,01 3,49

Euribor 3 Month -0,32 -0,10 -0,32 -0,10 0,5 0,5 0,7 -0,32 -0,33

Euribor 6 Month -0,27 -0,10 -0,27 0,20 0,1 0,2 0,4 -0,27 -0,28

EURO SWAP 1 YR -0,25 0,40 -0,25 -0,82 1,4 1,0 0,4 -0,16 -0,34

EURO SWAP 2 YR -0,17 -0,12 -0,17 -2,14 -1,6 -2,1 0,9 0,00 -0,26

EURO SWAP 3 YR -0,04 -0,97 -0,03 -2,82 -7,3 -4,5 4,6 0,21 -0,17

EURO SWAP 5 YR 0,26 -2,55 0,28 -4,05 -14,9 -6,2 11,8 0,53 0,11

EURO SWAP 10 YR 0,88 -2,87 0,91 -4,17 -11,8 -1,0 16,2 1,19 0,70

EURO SWAP 30 YR 1,50 -3,25 1,54 -0,28 0,4 -0,2 12,3 1,72 1,31

ICE LIBOR USD 3M 2,34 1,42 2,32 0,89 5,3 65,3 104,3 2,37 1,29

ICE LIBOR USD 6M 2,51 1,06 2,50 0,81 6,0 67,4 105,9 2,52 1,45

US DOLLAR SWAP 1 YR 2,61 0,43 2,60 9,08 17,7 69,0 118,3 2,64 1,39

US DOLLAR SWAP 2 YR 2,79 -2,33 2,81 8,37 18,0 69,1 124,2 2,86 1,48

US DOLLAR SWAP 3 YR 2,85 -4,09 2,90 5,87 14,6 65,8 120,0 2,95 1,55

US DOLLAR SWAP 5 YR 2,89 -4,48 2,94 2,35 10,1 59,7 106,7 3,05 1,68

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,94 -4,04 2,98 -2,51 5,7 47,4 82,3 3,18 1,98

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,95 -3,57 2,99 -4,39 1,6 33,2 57,0 3,18 2,29
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