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Commentaar bij de financiële markten 

Wereldwijd 

���� De meeste Europese beursindexen sloten op een gelijkaardig De meeste Europese beursindexen sloten op een gelijkaardig De meeste Europese beursindexen sloten op een gelijkaardig De meeste Europese beursindexen sloten op een gelijkaardig niveau af als bij niveau af als bij niveau af als bij niveau af als bij 

de start van de week. Net zoals vorige week was het vooral de Duitse Daxde start van de week. Net zoals vorige week was het vooral de Duitse Daxde start van de week. Net zoals vorige week was het vooral de Duitse Daxde start van de week. Net zoals vorige week was het vooral de Duitse Dax----
index die er als sterkste uitsprong met een stijging van zo’n 1,5%.index die er als sterkste uitsprong met een stijging van zo’n 1,5%.index die er als sterkste uitsprong met een stijging van zo’n 1,5%.index die er als sterkste uitsprong met een stijging van zo’n 1,5%.    

���� De Amerikaanse beurzen sloten allen positief af met vooral de Dow JonesDe Amerikaanse beurzen sloten allen positief af met vooral de Dow JonesDe Amerikaanse beurzen sloten allen positief af met vooral de Dow JonesDe Amerikaanse beurzen sloten allen positief af met vooral de Dow Jones----
index die op woensdag einindex die op woensdag einindex die op woensdag einindex die op woensdag eindelijk de symbolische grens van 20.000 punten kon delijk de symbolische grens van 20.000 punten kon delijk de symbolische grens van 20.000 punten kon delijk de symbolische grens van 20.000 punten kon 

doorbreken.doorbreken.doorbreken.doorbreken.    

���� Ook wereldwijd komen de beurzen op een niveau dat records breekt. Zo steeg Ook wereldwijd komen de beurzen op een niveau dat records breekt. Zo steeg Ook wereldwijd komen de beurzen op een niveau dat records breekt. Zo steeg Ook wereldwijd komen de beurzen op een niveau dat records breekt. Zo steeg 
de MSCI Wereldde MSCI Wereldde MSCI Wereldde MSCI Wereld----index liefst 23% vanuit zijn laagste niveau van vorig jaar en index liefst 23% vanuit zijn laagste niveau van vorig jaar en index liefst 23% vanuit zijn laagste niveau van vorig jaar en index liefst 23% vanuit zijn laagste niveau van vorig jaar en 

staat het nu vlakbij zijn allstaat het nu vlakbij zijn allstaat het nu vlakbij zijn allstaat het nu vlakbij zijn all----time high pitime high pitime high pitime high piek van mei 2015.ek van mei 2015.ek van mei 2015.ek van mei 2015.    

    

���� Op het vlak van de overheidsobligaties daalden de prijzen en stegen de Op het vlak van de overheidsobligaties daalden de prijzen en stegen de Op het vlak van de overheidsobligaties daalden de prijzen en stegen de Op het vlak van de overheidsobligaties daalden de prijzen en stegen de 
interesten voor de meeste westerse landeninteresten voor de meeste westerse landeninteresten voor de meeste westerse landeninteresten voor de meeste westerse landen opnieuw. De verzwakking 

vond ook deze week plaats over de volledige spanne van de looptijden, 
maar deze keer werden wel de langere maturiteiten zwaarder getroffen. 

���� De dollar had opnieuw een De dollar had opnieuw een De dollar had opnieuw een De dollar had opnieuw een minderemindereminderemindere    week en verloor terrein tegenover de week en verloor terrein tegenover de week en verloor terrein tegenover de week en verloor terrein tegenover de 

meest belangrijke wemeest belangrijke wemeest belangrijke wemeest belangrijke wereldwijde valuta, behalve tegenover de euro waar hij een reldwijde valuta, behalve tegenover de euro waar hij een reldwijde valuta, behalve tegenover de euro waar hij een reldwijde valuta, behalve tegenover de euro waar hij een 

gelijkaardig niveau kon behouden.gelijkaardig niveau kon behouden.gelijkaardig niveau kon behouden.gelijkaardig niveau kon behouden.    

 

Olie 

De olie sloot de week opnieuw op een gelijkaardig niveau af als de week ervoor. 
Een vat Brent kost nu zo’n 55 dollar. 

Macro-economische gegevens 

Europa 

���� De De De De eersteeersteeersteeerste    preliminaire resultaten van de PMIpreliminaire resultaten van de PMIpreliminaire resultaten van de PMIpreliminaire resultaten van de PMI----bevragingen suggereren dat de bevragingen suggereren dat de bevragingen suggereren dat de bevragingen suggereren dat de 

eurozone, en vooral zijn 2 belangrijkste economieën Frankrijk en Duitsland, eurozone, en vooral zijn 2 belangrijkste economieën Frankrijk en Duitsland, eurozone, en vooral zijn 2 belangrijkste economieën Frankrijk en Duitsland, eurozone, en vooral zijn 2 belangrijkste economieën Frankrijk en Duitsland, 
het jaar sterk is begonnenhet jaar sterk is begonnenhet jaar sterk is begonnenhet jaar sterk is begonnen. De samengestelde index viel in januari wel lichtjes 
terug tot 54,3 vanuit 54,4 in december, maar dat was het sterkste cijfer voor 
het volledige jaar en plaatst deze cijfers dus in een positiever perspectief. Het 
was vooral de fabricagesector die verbeterde en de volledige index naar 

boven duwde daar waar de dienstensector licht terugviel. Als we de 
resultaten per land bekijken, zien we dat het resultaat in Duitsland, alhoewel 
beneden de consensus, toch nog op een solide 54,7 eindigde. Het 
tegenovergestelde gebeurde in Frankrijk waar de index afsloot op 53,8 en 
opnieuw een inhaalbeweging aantoont tegenover Duitsland. De resultaten 
voor Italië en Spanje worden pas later deze week vrijgegeven. 

���� De Ifo-index van het bedrijfsklimaat in Duitsland stelde dan weer iets teleur 
door beneden de verwachtingen van 111,3 te eindigen op 109,8. Hier waren 
het vooral de toekomstige verwachtingen die tegenvielen daar waar de 

inschatting van de huidige situatie verbeterde. Ook de verzwakking in de 
fabricagesector sprong in het oog en zou misschien kunnen duiden op een 
toenemende schrik bij de Duitse exporteerders voor de mogelijke impact van 
het beleid van President Trump.    

 

Verenigde Staten 

De groei van de Amerikaanse economie tDe groei van de Amerikaanse economie tDe groei van de Amerikaanse economie tDe groei van de Amerikaanse economie tijdens het laatste kwartaal van 2016 ijdens het laatste kwartaal van 2016 ijdens het laatste kwartaal van 2016 ijdens het laatste kwartaal van 2016 

viel tegen: slechts 1,9% daar waar de verwachtingen op 2,2% lagen.viel tegen: slechts 1,9% daar waar de verwachtingen op 2,2% lagen.viel tegen: slechts 1,9% daar waar de verwachtingen op 2,2% lagen.viel tegen: slechts 1,9% daar waar de verwachtingen op 2,2% lagen. Dit resultaat 
brengt de groei voor het volledige jaar 2016 op 1,9% wat in lijn is met de groei-
doelstelling van de centrale bank, maar toch niet echt duidt op een versnelling 
vergeleken met 2015. Voor dit jaar verwacht de Federal Reserve een toename 
tot 2,1%. 

 

België 

Het bedrijfsvertrouwen kwam volgens de cijfers van de nationale bank boven de Het bedrijfsvertrouwen kwam volgens de cijfers van de nationale bank boven de Het bedrijfsvertrouwen kwam volgens de cijfers van de nationale bank boven de Het bedrijfsvertrouwen kwam volgens de cijfers van de nationale bank boven de 
verwachtingen uit op 0,5, het hoogste niveau van de laatste 6 mverwachtingen uit op 0,5, het hoogste niveau van de laatste 6 mverwachtingen uit op 0,5, het hoogste niveau van de laatste 6 mverwachtingen uit op 0,5, het hoogste niveau van de laatste 6 maanden. Dit aanden. Dit aanden. Dit aanden. Dit 
cijfer kan er, samen met het gestegen consumentenvertrouwen, op duiden dat cijfer kan er, samen met het gestegen consumentenvertrouwen, op duiden dat cijfer kan er, samen met het gestegen consumentenvertrouwen, op duiden dat cijfer kan er, samen met het gestegen consumentenvertrouwen, op duiden dat 
ook België 2017 sterker is begonnenook België 2017 sterker is begonnenook België 2017 sterker is begonnenook België 2017 sterker is begonnen en dat de economie in een positieve rich-

ting gaat (zie grafiek). 
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NAME 27/01/2017 % Change 1W 23/01/2017 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3605,30 0,47 3562,43 -0,04 0,49 4,39 4,17 3679,62 3117,61

AEX-Index 485,87 -0,02 482,71 0,47 6,62 7,26 14,48 489,91 378,53

CAC 40 Index 4839,98 -0,22 4821,41 -0,17 6,76 8,84 10,49 4929,60 3892,46

FTSE 100 Index 7184,49 -0,19 7151,18 1,65 2,83 6,43 19,93 7354,14 5499,51

DAX Index 11814,27 1,58 11545,75 2,98 10,24 14,48 19,57 11893,08 8699,29

Swiss Market Index 8379,57 1,26 8229,01 1,45 5,74 1,92 0,68 8475,15 7425,05

EURO STOXX 50 Price EUR 3303,33 0,12 3273,04 0,76 7,07 10,13 8,54 3342,47 2672,73

Dow Jones Industrial Average 20097,90 1,37 19799,85 0,77 10,61 8,80 26,05 20125,58 15503,01

S&P 500 Index 2293,26 0,97 2265,20 1,07 7,51 5,85 21,79 2300,99 1810,10

NASDAQ Composite Index 5654,29 1,78 5552,94 3,04 8,40 10,01 26,55 5669,61 4209,76

Nikkei 225 19467,40 1,72 18891,03 0,33 12,29 16,82 13,42 19615,40 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3159,17 1,87 3136,78 1,43 1,50 5,59 15,49 3301,21 2638,30

EURO/US DOLLAR 1,07 -0,16 1,08 2,19 -1,94 -3,36 -1,90 1,16 1,03

EURO/BRITISH POUND 0,85 1,45 0,86 -0,07 5,04 -1,93 -10,26 0,94 0,75

EURO/JAPANESE YEN 123,12 -0,35 121,33 -0,26 -6,81 -5,34 5,00 132,32 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,37 -0,39 7,36 -1,37 0,49 -0,48 -2,93 7,64 7,06

BRENT CRUDE ($/bbl) 55,08 -0,74 55,23 -3,08 4,14 18,91 35,56 58,53 38,04

Gold ($/troy ounce) 1187,46 -1,89 1218,23 4,27 -6,38 -11,39 5,55 1375,34 1108,45

NAME 27/01/2017 Bps Change 1W 23/01/2017 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 1,00 31,72 0,68 47,77 61,2 84,5 11,9 1,00 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y 0,46 9,88 0,36 25,66 29,1 54,1 1,7 0,48 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 2,50 10,02 2,40 -6,23 64,4 100,0 49,8 2,60 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 1,47 10,35 1,37 12,64 21,7 73,2 -24,1 1,71 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y 0,08 2,45 0,05 1,75 13,6 37,1 -13,3 0,22 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 3,32 8,77 3,24 14,76 62,7 52,8 43,4 3,38 2,63

Euribor 3 Month -0,33 -0,10 -0,33 -1,00 -1,6 -3,0 -16,9 -0,16 -0,33

Euribor 6 Month -0,24 -0,20 -0,24 -2,30 -3,0 -5,6 -16,1 -0,08 -0,24

EURO SWAP 1 YR -0,22 0,80 -0,23 -2,10 -2,0 -1,4 -9,0 0,00 -0,29

EURO SWAP 2 YR -0,15 2,50 -0,17 0,60 2,3 7,2 -1,8 0,13 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,05 4,18 -0,09 4,58 7,5 17,0 2,6 -0,02 -0,29

EURO SWAP 5 YR 0,20 8,02 0,12 12,12 18,9 35,1 8,4 0,22 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,83 9,60 0,73 15,40 31,7 52,9 8,5 0,86 0,21

EURO SWAP 30 YR 1,47 8,57 1,38 23,97 43,7 72,6 12,4 1,51 0,66
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