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

–1 tot –2% voor het merendeel van de indexen. De Euro Stoxx 50 verloor nog 
meer met bijna -2,5%, terwijl de Duitse Dax-index het iets beter deed met  
–1,5%. De Bel-20-index lag daar tussenin door de week met een verlies van 
–1,8% af te sluiten. 

 In de VS presteerden de beurzen beter, met lichte winsten van net geen 
0,5%. De technologie-index Nasdaq steeg zelfs nog meer, met zo’n 1%. 

 Vorige week daalde de rente op 10 jaar vrij sterk voor de meeste Europese 
landen, met dalingen van meer dan 10 basispunten voor de meeste landen en 
zelfs van meer dan 20 basispunten voor Duitsland. Ook in de VS was de daling 
vrij sterk en bedroeg ze zo’n 12-tal basispunten. 

 De Amerikaanse dollar kende vorige week een vrij stabiele week. 

 

Olie 

Na de sterkere periode van de laatste maanden kende de olieprijs een zwakkere 
week door met zo’n -5% in waarde te dalen. 

 

Macro-economische gegevens 

Europa 
 Uit de notulen van de vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) in 

april bleek dat de risico's voor de economische groei in de eurozone globaal in 
evenwicht bleven, maar dat die m.b.t. mondiale factoren, waaronder protecti-
onisme, prominenter werden. De recente binnenkomende informatie wees op 
enige matiging van de activiteit, maar bleef tot nu toe in overeenstemming 
met een solide en brede expansie van de economie. Ondanks die waargeno-
men matiging bleef het vertrouwen in de onderliggende sterkte van de eco-
nomie en de uiteindelijke convergentie van de inflatie naar het inflatiedoel van 
de Raad van Bestuur ongewijzigd. Tegelijkertijd werd op grote schaal gewaar-
schuwd dat de onzekerheid rond de vooruitzichten was toegenomen sinds de 
monetaire beleidsvergadering van maart. Met name de risico's die verband 
houden met mondiale factoren, waaronder de dreiging van toegenomen pro-
tectionisme, waren prominenter geworden. 

 De IHS Markit Eurozone Services PMI daalde van 54,7 in april tot 53,9 in mei 
en bleef zo onder de marktverwachtingen van 54,6. De lezing wees op de 
traagste uitbreiding van de dienstenactiviteit sinds januari 2017, en dit te 
midden van een zachtere groei van nieuwe contracten, werkgelegenheid, 
achterstanden in het werk en langere levertijden van leveranciers. Ook het 
ondernemersvertrouwen en de vooruitzichten verslechterden. De Manufac-
turing PMI daalde ook, van 56,2 in april tot 55,5 in mei, iets onder de markt-

verwachtingen van 56. De lezing wees op de langzaamste expansie van de 
fabrieksactiviteit sinds maart 2017,  

 De index van het consumentenvertrouwen in het eurogebied daalde van een 
naar beneden herziene 0,3 in april tot 0,2 in mei, onder de marktverwachtin-
gen die niet anticipeerden op een verandering. Het consumentenvertrouwen 
bedroeg van 1985 tot 2018 gemiddeld –11,88 en bereikte in mei 2000 een 
historisch record van 2 en in maart 2009 een recorddiepte van -34,70. 

 De Ifo-conjunctuurindex voor Duitsland bleef in mei stabiel op 102,2, het-
zelfde als in april, maar beneden de marktverwachtingen van 102,7. Toch 
stopte de dalende trend na 5 opeenvolgende maanden van terugval. Geheel in 
lijn met de prognoses steeg de index van de huidige omstandigheden van 
105,8 naar 106. De graadmeter voor toekomstige verwachtingen daalde wel 
van 98,7 naar 98,5 en bleef ruim onder de verwachtingen van 99,5. 

 

Verenigde Staten 
 De Markit US Manufacturing PMI steeg van 56,5 in april tot 56,6 in mei, iets 

boven de marktverwachtingen van 56,5. De aflezing wees op de sterkste 
groei van de fabrieksactiviteit sinds september 2014, en dit te midden van 
een snellere stijging van de productie en van de inkomende nieuwe productie 
als gevolg van de verbeterende economische omstandigheden en een aan-
houdend herstel van de binnenlandse verkoop. De PMI van de Amerikaanse 
diensten steeg ook van 54,6 in de voorgaande maand naar 55,7 en versloeg 
de marktverwachtingen van 54,9. De uitkomst wees op de snelste groei in de 
dienstensector sinds februari, voornamelijk als gevolg van een hogere output, 
terwijl nieuwe orders iets afnamen t.o.v. de 3-jarige piek in april. Achterstan-
den op het werk bleven zich ophopen voor de 13e maand, vooral sinds maart 
2015. Op het vlak van de prijzen was de invoerinflatie de sterkste in 3 maan-
den, en dit te midden van hogere olie gerelateerde kosten en stijgende 
grondstofprijzen. De samengestelde PMI steeg ook van 54,9 in april tot 55,7 
in mei en versloeg de marktvoorspellingen van 55. De uitkomst wees op de 
sterkste expansie van de activiteit in de particuliere sector in 3 maanden. 

 Als de binnenkomende informatie binnenkort de huidige economische voor-
uitzichten in grote lijnen bevestigt, zal het voor de Amerikaanse Centrale 
bank (Fed) gepast zijn om de rente te verhogen, zoals de notulen van de laat-
ste FOMC-vergadering lieten blijken – wijzend op een renteverhoging tijdens 
de vergadering in juni. Beleidsmakers zeiden ook dat een tijdelijke periode van 
inflatie boven de 2% nog altijd in overeenstemming zou zijn met de doelstel-
ling van het Comité. De deelnemers merkten op dat de boven-trendmatige 
groei van het reële bruto binnenlands product (bbp) in de afgelopen kwarta-
len, samen met wat hogere recente inflatiecijfers, hun vertrouwen had doen 
toenemen dat de inflatie op 12-maandsbasis in de buurt van de langer lopen-
de 2%-doelstelling van de commissie zou blijven lopen. Over het algemeen 
waren de deelnemers het erover eens dat de huidige koers van het monetaire 
beleid aanpasbaar bleef, met steun aan sterke arbeidsmarktomstandigheden 
en een duurzame terugkeer naar de 2%-inflatie. 
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