
Weekly 
Week van 22 tot en met 26 augustus 2016 
 

Commentaar bij de financiële markten 
Wereldwijd 
Globaal gezien eindigden de beurzen de afgelopen week op hetzelfde niveau als 
waarop ze de week begonnen. In Europa sloten de indexen de week nog positief 
af, maar in de VS was het einde licht negatief. Dit was het gevolg van de speech 
van Janet Yellen, hoofd van de Amerikaanse centrale bank (Fed), bij de bijeen-
komst van centrale bankiers op Jackson Hole. Ze stelde dat de economische 
situatie zo evolueert dat een renteverhoging in de nabije toekomst zeker moge-
lijk is, terwijl dat een 2-tal maanden geleden nog als onmogelijk werd beschouwd. 
Eind juni – vlak na het brexit-referendum – schatte de markt de kans dat de Fed 
de rente in september zou verhogen, op 0%. Na de speech van Yellen afgelopen 
vrijdag wordt diezelfde waarschijnlijk door diezelfde markt op 42% gezet. Door 
het late tijdstip van de speech had hij enkel een noemenswaardige impact op de 
Amerikaanse markten. 

Daarnaast hadden ook de volgende gebeurtenissen een impact op de beurzen:  

- de PMI-cijfers en de groei van de grotere Europese economieën gaven een 
positief beeld over de Europese situatie 

- de teleurstellende IFO-index, duidend op een groeiende twijfel bij Duitse 
bedrijven, drukte het sentiment 

- in de VS blijft de groei bestendigd, maar niet met de verhoopte snelheid. De 
jobmarkt blijft er wel nog steeds sterk presteren. 

 

Olie 
Een toegenomen twijfel of de grote producenten, zoals Saoedi-Arabië, de pro-
ductie zouden kunnen bevriezen zoals begin dit jaar geopperd, deed de olieprijs 
dalen. Ook de versterkende dollar, als gevolg van de speech van Janet Yellen, 
drukte de prijs. 

 

 

 

Macro-economische gegevens 
Europa 
 De IFO-index, een rondvraag bij 7.000 bedrijven om het sentiment bij Duitse 

bedrijven te meten, daalde in augustus onverwachts van 108,3 naar 106,2. 
Het gaat om de sterkste daling sinds 2012. Bovendien ligt het cijfer ook ver 
beneden de verwachtingen van de analisten, die op 108,5 uitkwamen. Dit kan 
een eerste indicatie zijn van het feit dat Duitse bedrijven nu meer stilstaan bij 
de mogelijke gevolgen van een brexit voor de economische situatie in hun 
land.  

 De samengestelde PMI-index – die voor de 2e maand op rij stijgt, tot 53,3 
vergeleken met 53,2 in juli – toonde aan dat de Europese economie nog 
steeds weinig hinder ondervindt van de brexit. Dit niveau boven de 50 wijst op 
expansie en is het hoogste niveau van de laatste 7 maanden. Op basis van de-
ze cijfers schat Markit, de organisator van de index, dat de economie dit kwar-
taal met ongeveer 3,3% zou groeien. Dat is evenveel als de groei tijdens de 
eerste helft van het jaar. De samengestelde PMI voor Duitsland viel in augus-
tus terug van 55,3 naar 54,4. Voor Frankrijk hielp vooral de verbetering in de 
dienstensector het PMI te laten stijgen tot 51,6 – het hoogste niveau in 10 
maanden. 

 De groeidata voor zowel Duitsland, Frankrijk als Spanje waren in lijn met de 
verwachtingen. De jaarlijkse economische expansie bedroeg tijdens het 2e 
kwartaal 1,8% voor Duitsland, 1,4% voor Frankrijk en 3,2% voor Spanje. Voor-
al de Spaanse economie presteert al sinds eind 2014 op dit niveau, voorname-
lijk door het verschil tussen de effectieve output en de potentiele groei te 
herstellen. De consumptiegroei bij de gezinnen is de belangrijkste bijdrager aan 
de groeicijfers. 

 In België viel de index voor het bedrijfsvertrouwen in augustus terug van 1,0 
tot -3,1 – de grootste daling sinds augustus 2011. 

 

Verenigde Staten 
 Met 261.000 nieuwe aanvragen voor werkloosheidsvoordelen blijven de 

werkloosheidsdata binnen de verwachtingen én binnen de dalende trend die al 
aanhoudt sinds de recessie van 2008-2009. De VS zit nu al 77 opeenvolgende 
weken onder de 300.000, de langste periode sinds 1970. 

 In het 2e kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 1,1%, iets trager 
dan initieel gerapporteerd. De groei in het 3e kwartaal wordt wel hoger inge-
schat, vooral door een stijging van de gezinsuitgaven. De Markit PMI-
indicatoren voor augustus gaven echter aan dat de economie nog steeds 
groeit, maar dat niet deed met de snelheid die in juli werd getoond. De groeicij-
fers zijn natuurlijk van fundamenteel belang voor de beslissing van de Fed om 
de rente al dan niet te doen stijgen. 

 Het consumentenvertrouwen nam in augustus lichtjes af als gevolg van het 
verminderde optimisme van de Amerikanen over hun financiële situatie het 
komende jaar. De University of Michigan Consumer Sentiment Index daalde 
van 90,4 in juli tot 89,8 nu, wat beneden de verwachting van 90,8 ligt. 

 De bestellingen voor duurzame goederen in de industrie stegen met 4,4% in 
juli, vergeleken met een daling van -3,9% de maand ervoor. Deze cijfers, die de 
3 voorgaande kwartalen op de economische groei wogen, scheppen een posi-
tiever beeld over de bereidwilligheid van bedrijven om de investeringen op te 
drijven. 

 Hypotheekaanvragen vielen met -2,1% terug in de 3e week van augustus, na 
een daling van -4,0% de week ervoor. 

 

Verenigd Koninkrijk 
In het 2e kwartaal groeide de economie met 0,6% na de 0,4% in het 1e kwartaal. 
De negatieve impact van het brexit-referendum zal pas in de volgende kwartalen 
te zien zijn. Er wordt echter niet verwacht dat het VK hierdoor in een recessie, 
met 2 opeenvolgende kwartalen van negatieve groei, terecht zal komen. 
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NAME 26/08/2016 22/08/2016 % Change 1W % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3550,11 3510,61 1,36 2,69 0,97 5,33 6,09 3773,73 3117,61

AEX-Index 453,01 447,63 0,96 -0,23 0,87 7,18 5,66 474,87 378,53

CAC 40 Index 4441,87 4389,94 0,94 1,07 -1,57 2,95 -1,31 5011,65 3892,46

FTSE 100 Index 6838,05 6828,54 -0,30 1,70 9,14 12,17 14,36 6955,34 5499,51

Deutsche Boerse AG 10587,77 10494,35 0,41 3,32 3,07 11,29 5,90 11430,87 8699,29

Swiss Market Index 8168,32 8157,85 0,50 -0,72 -0,74 3,70 -4,45 9080,56 7425,05

EURO STOXX 50 Price EUR 3010,43 2960,37 1,42 1,06 -1,98 2,77 -5,06 3524,04 2672,73

Dow Jones Industrial Average 18452,76 18529,42 -0,54 -0,11 3,50 10,89 13,31 18668,44 15450,56

S&P 500 Index 2183,55 2182,64 -0,01 0,66 4,47 12,09 12,52 2193,81 1810,10

NASDAQ Composite Index 5227,81 5244,60 -0,20 2,30 6,65 13,88 11,29 5275,74 4209,76

Nikkei 225 16360,71 16598,19 -1,12 -0,14 -2,45 1,06 -10,97 20012,40 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3070,31 3084,81 -1,22 0,66 8,78 10,95 4,89 3684,57 2638,30

EURO/US DOLLAR 1,12 1,13 -0,78 2,28 0,38 2,77 -0,68 1,16 1,05

EURO/BRITISH POUND 0,85 0,86 1,60 -1,89 -10,53 -7,59 -14,21 0,87 0,70

EURO/JAPANESE YEN 113,79 113,57 -0,24 1,05 7,98 9,53 19,24 137,45 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,51 7,53 0,33 -2,41 -2,32 -4,49 -1,98 7,56 6,76

BRENT CRUDE ($/bbl) 49,75 49,16 -2,22 9,99 -2,05 29,36 -2,11 58,23 31,92

Gold ($/troy ounce) 1323,93 1339,09 -1,31 0,28 8,54 8,21 17,66 1375,34 1046,44

NAME 26/08/2016 22/08/2016 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 0,15 0,12 3,4 -6,4 -37,0 -47,2 -93,0 1,15 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y -0,08 -0,09 1,6 -4,6 -22,0 -22,1 -77,8 0,80 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 1,58 1,54 3,4 1,5 -25,2 -18,6 -59,9 2,34 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 0,56 0,56 0,4 -25,8 -85,1 -83,5 -139,1 2,05 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y -0,08 -0,08 0,0 82,3 68,8 63,7 19,7 0,40 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 2,73 2,68 4,3 -6,4 -21,7 -15,3 -72,5 3,45 2,63

Euribor 3 Month -0,30 -0,30 0,1 0,0 -4,0 -9,6 -26,5 -0,03 -0,30

Euribor 6 Month -0,19 -0,19 -0,1 -0,4 -4,5 -6,2 -23,0 0,04 -0,19

EURO SWAP 1 YR -0,20 -0,20 0,5 0,6 -3,8 -2,1 -24,0 0,06 -0,29

EURO SWAP 2 YR -0,20 -0,21 1,1 1,4 -3,9 -1,2 -28,7 0,11 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,19 -0,20 1,4 2,3 -6,0 -3,2 -36,0 0,73 -0,29

EURO SWAP 5 YR -0,11 -0,14 2,0 0,4 -11,8 -12,3 -54,5 0,49 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,29 0,29 0,1 -5,6 -23,9 -24,8 -77,1 1,14 0,21

EURO SWAP 30 YR 0,74 0,73 0,9 -7,1 -35,6 -28,0 -82,6 1,73 0,66
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