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Commentaar bij de financiële markten 

Wereldwijd 

���� De meeste Europese beursindexen eindigden licht negatief, met De meeste Europese beursindexen eindigden licht negatief, met De meeste Europese beursindexen eindigden licht negatief, met De meeste Europese beursindexen eindigden licht negatief, met een verlies een verlies een verlies een verlies 

van zo’n 0,5%van zo’n 0,5%van zo’n 0,5%van zo’n 0,5%. De uitzondering was opnieuw de Duitse Dax Index die de week 
met een winst van 0,4% afsloot. 

���� De Amerikaanse beurzen kenden opnieuw een sterkere week met een stijging De Amerikaanse beurzen kenden opnieuw een sterkere week met een stijging De Amerikaanse beurzen kenden opnieuw een sterkere week met een stijging De Amerikaanse beurzen kenden opnieuw een sterkere week met een stijging 
van ongeveer 1%van ongeveer 1%van ongeveer 1%van ongeveer 1%. De Dow Jones index kwam vrijdag pas positief te staan op 

17 seconden voor de sluiting van de beurs. Het is wel de 11e dag op rij dat de 
beurs met een nieuw record afsloot, de langste opeenvolging in 30 jaar. 

���� De overheidsobligaties presteerden in nagenoeg elk westers land heel sterk De overheidsobligaties presteerden in nagenoeg elk westers land heel sterk De overheidsobligaties presteerden in nagenoeg elk westers land heel sterk De overheidsobligaties presteerden in nagenoeg elk westers land heel sterk 

de voorbije week. Dede voorbije week. Dede voorbije week. Dede voorbije week. De    rentes daalden met gemiddeld 10 basispunten, behalve rentes daalden met gemiddeld 10 basispunten, behalve rentes daalden met gemiddeld 10 basispunten, behalve rentes daalden met gemiddeld 10 basispunten, behalve 
in Italië en in Spanje waar ze lichtjes stegen.in Italië en in Spanje waar ze lichtjes stegen.in Italië en in Spanje waar ze lichtjes stegen.in Italië en in Spanje waar ze lichtjes stegen.    De corresponderende sterke 
prestaties van zowel beursindexen als overheidsobligaties toont aan dat beide 
markten misschien een verschillende visie hebben op de toekomstige politieke 
en economische evoluties. Traditioneel zouden rentes op overheidsobligaties, 
in een klimaat van stijgende groei en inflatie, de stijging van de beurs moeten 

meevolgen. Zowel in de Verenigde Staten, waar de stijging van de Dow Jones 
tijdens de laatste 6 handelsdagen samenviel met een daling van de rente op 
overheidsobligaties, als in Europa is deze tendens de laatste weken gekeerd. 
Vorige week was deze tendens in Duitsland heel goed te zien: de continue 
stijging van de Dax contrasteerde met de daling van de rente, vooral op de 

kortlopende obligaties. De rente op 2 jaar viel vorige week terug tot een 
nieuwe laagte van -0,96%. Mogelijke verklaringen voor die lage rente zijn: 

���� de ‘flight to safety’ argumentaties, als gevolg van de politieke risico’s in 
Europa 

���� de verbreding van het opkoopprogramma door de Europese Centrale Bank 
die sinds januari nu ook obligaties koopt onder de grens van de deposito-
rente van -0,4%, wat een mogelijke verklaring is voor die lage rente. 

 

���� Op de valutamarkt Op de valutamarkt Op de valutamarkt Op de valutamarkt steeg de Amerikaanse dollar lichtjes in waarde t.o.v. de steeg de Amerikaanse dollar lichtjes in waarde t.o.v. de steeg de Amerikaanse dollar lichtjes in waarde t.o.v. de steeg de Amerikaanse dollar lichtjes in waarde t.o.v. de 
euro.euro.euro.euro. De bredere Bloomberg Dollar Index verloor opnieuw terrein. Dit al voor 

de 7e keer  sinds de start van het jaar.  

 

Olie 

Olie bleef relatief stabiel in prijs na een zwakkere week.Olie bleef relatief stabiel in prijs na een zwakkere week.Olie bleef relatief stabiel in prijs na een zwakkere week.Olie bleef relatief stabiel in prijs na een zwakkere week.     

Macro-economische gegevens 

Europa 

���� De samengestelde Markit PMI (Purchasing Managers’ Index) voor de De samengestelde Markit PMI (Purchasing Managers’ Index) voor de De samengestelde Markit PMI (Purchasing Managers’ Index) voor de De samengestelde Markit PMI (Purchasing Managers’ Index) voor de 

eurozone klom in februari tot 56.0 van 54.4 in januari, het hoogste niveau in eurozone klom in februari tot 56.0 van 54.4 in januari, het hoogste niveau in eurozone klom in februari tot 56.0 van 54.4 in januari, het hoogste niveau in eurozone klom in februari tot 56.0 van 54.4 in januari, het hoogste niveau in 
bijna 6 jaar.bijna 6 jaar.bijna 6 jaar.bijna 6 jaar. Dit was boven de verwachtingen van analisten en zet de 
economie op een groei van zo’n 0,6% op kwartaalbasis. De verbetering was te 
zien in zowel de industriële- als in de dienstensector. Ook opmerkelijk: de 
cijfers op nationale basis tonen aan dat Frankrijk voor het eerst sinds 2012 

beter presteert dan Duitsland. Dit is het gevolg van de verbeteringen in de 
dienstensector. Deze ontwikkeling toont vooral aan dat de groei in de 
eurozone breder gedragen wordt. De PMI-enquête is niet de enige die 
aantoont dat de groei sinds eind vorig jaar aanhoudt. Bij de meeste regionale 
bevragingen is er ook een stijging van de activiteit t.o.v. het vorige kwartaal. 
De PMI-data suggereren dat de verbetering op de jobmarkt zich zal blijven 

voortzetten. 

���� Naast de PMINaast de PMINaast de PMINaast de PMI----cijfers bleek ook uit de Ifocijfers bleek ook uit de Ifocijfers bleek ook uit de Ifocijfers bleek ook uit de Ifo----enquête in Duitsland dat het enquête in Duitsland dat het enquête in Duitsland dat het enquête in Duitsland dat het 
groeimomentum robgroeimomentum robgroeimomentum robgroeimomentum robuust blijft.uust blijft.uust blijft.uust blijft. De resultaten overschreden ook hier de 

verwachtingen en tonen aan dat de groei nog altijd versnelt. De index voor de 
huidige situatie kwam uit op 118.4 wat het hoogste niveau is in de laatste 7 
jaar. De index voor de verwachtingen, die een periode voor de komende 6 
maanden dekt, steeg ook onverwacht tot 104. De index voor de huidige 
situatie is een goede indicator voor de te verwachten economische groei in 
Duitsland. Het gemiddelde voor dit kwartaal staat nu op 117.7, dat is meer 

dan de 115.8 van het 4e kwartaal van vorig jaar. In die periode groeide de 
economie in Duitsland met 0,4%. De Ifo-enquête meet wel eerder sentiment 
dan activiteit. Het doet dit door een bevraging bij zo’n 7.000 respondenten 
vanuit verschillende sectoren in de Duitse economie. Door het hoge aantal 
respondenten is deze index toch een van de meest betrouwbare en vormt ze 

een representatieve indicator. 

���� Het consumentenvertrouwen in de eurozone viel dan weer terug tot -6.2 in 
februari. Dit was beneden de verwachtingen die op -4.9 lagen en beneden het 
niveau van januari dat uitkwam op -4.8. Dit cijfer was het slechtste cijfer sinds 

oktober vorig jaar. In de volledige Europese Unie daalde het sentiment van de 
consument tot -5.2. Het gemiddelde van het consumentensentiment in de 
eurozone bedroeg -12.2 tussen 1985 en 2017. 

 

Verenigde Staten 

De Federal Reserve, de nationale bank van de VS, is nog altijd van plan om de De Federal Reserve, de nationale bank van de VS, is nog altijd van plan om de De Federal Reserve, de nationale bank van de VS, is nog altijd van plan om de De Federal Reserve, de nationale bank van de VS, is nog altijd van plan om de 

rente “vrij vroeg” te laten stijgenrente “vrij vroeg” te laten stijgenrente “vrij vroeg” te laten stijgenrente “vrij vroeg” te laten stijgen volgens de vrijgegeven minutes van de meeting 
einde van januari. Op die meeting besliste het comité om de rentes ongewijzigd 
te laten, maar wel met de duidelijke boodschap dat een rentestijging voor maart 
nog altijd op de agenda stond. Hoewel de leden van de Fed nu al enkele weken 
de markt proberen te overtuigen voor die renteverhoging, ziet het er niet naar uit 

dat ze zullen slagen in hun opzet. Marktspelers schatten de kans op een 
renteverhoging in maart lager in op zo’n 30%. Dit is sterk beneden het minimum 
van 50% dat elke renteverhoging van de laatste 25 jaar heeft voorspeld. 
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NAME 27/02/2017 % Change 1W 20/02/2017 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3570,33 -1,35 3619,14 -0,97 2,22 0,57 5,93 3679,62 3127,94

AEX-Index 494,66 -0,20 495,66 1,81 8,01 9,19 17,03 500,94 409,23

CAC 40 Index 4840,07 -0,51 4864,99 0,00 6,37 8,96 12,18 4932,35 3955,98

FTSE 100 Index 7255,82 -0,60 7299,86 0,99 6,07 6,11 19,03 7354,14 5788,74

DAX Index 11810,78 -0,14 11827,62 -0,03 10,39 11,55 24,15 12031,11 9214,10

Swiss Market Index 8519,66 0,06 8514,52 1,67 8,10 4,30 8,16 8598,65 7475,54

EURO STOXX 50 Price EUR 3308,08 -0,13 3312,39 0,14 8,52 9,89 12,94 3355,40 2678,27

Dow Jones Industrial Average 20821,76 0,98 #N/A N/A 3,62 8,72 13,19 25,13 20840,70 16510,40

S&P 500 Index 2367,34 0,86 #N/A N/A 3,17 6,96 9,14 21,52 2368,26 1931,81

NASDAQ Composite Index 5845,31 0,52 #N/A N/A 3,26 8,27 12,00 27,34 5867,89 4557,46

Nikkei 225 19107,47 -0,75 19251,08 -1,85 3,95 16,79 18,03 19615,40 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3228,66 -0,35 3239,96 2,20 -1,02 5,16 16,68 3301,21 2638,96

EURO/US DOLLAR 1,06 -0,28 1,06 -1,07 -0,28 -5,41 -2,66 1,16 1,03

EURO/BRITISH POUND 0,85 -0,08 0,85 0,03 0,28 0,16 -8,34 0,94 0,76

EURO/JAPANESE YEN 118,81 1,04 120,04 3,64 0,00 -4,01 3,13 128,22 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,27 0,44 7,31 1,31 0,70 2,58 -2,10 7,64 7,06

BRENT CRUDE ($/bbl) 56,54 0,64 56,18 1,51 13,88 8,63 36,87 59,02 41,77

Gold ($/troy ounce) 1256,02 1,42 1238,47 5,44 5,19 -5,09 1,40 1375,34 1122,89

NAME 27/02/2017 Bps Change 1W 20/02/2017 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,71 -14,55 0,85 -29,46 4,3 55,1 8,4 1,02 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y 0,20 -9,92 0,30 -26,40 -4,2 26,9 5,0 0,48 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 2,33 -8,57 2,42 -15,49 -2,8 70,0 56,7 2,60 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 1,16 -6,89 1,23 -31,03 -25,7 59,5 -23,9 1,66 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y 0,05 -5,10 0,10 -3,10 1,0 12,1 12,0 0,11 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 3,30 -0,60 3,31 -4,00 43,9 57,6 42,5 3,48 2,63

Euribor 3 Month -0,33 0,00 -0,33 -0,10 -1,5 -3,1 -12,7 -0,21 -0,33

Euribor 6 Month -0,24 0,00 -0,24 0,50 -1,9 -4,7 -10,9 -0,13 -0,24

EURO SWAP 1 YR -0,21 -0,36 -0,21 0,54 -1,1 -1,2 -2,2 -0,02 -0,29

EURO SWAP 2 YR -0,16 -1,20 -0,15 -1,40 0,6 4,5 5,9 0,13 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,09 -2,28 -0,07 -4,68 1,6 10,1 9,2 -0,02 -0,29

EURO SWAP 5 YR 0,09 -4,11 0,13 -10,51 2,6 22,1 12,5 0,22 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,68 -6,58 0,74 -13,78 6,4 40,8 17,6 0,86 0,21

EURO SWAP 30 YR 1,31 -10,20 1,41 -14,10 16,4 57,7 31,0 1,54 0,66
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