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Europese beurzen sluiten de week met licht verlies af. 

Japanse beurs gaat gebukt onder sterkere Yen. 
 

Commentaar bij de financiële markten 

Europa 

Afgelopen week zagen we opnieuw een beursklimaat met 2 gezichten. In het Afgelopen week zagen we opnieuw een beursklimaat met 2 gezichten. In het Afgelopen week zagen we opnieuw een beursklimaat met 2 gezichten. In het Afgelopen week zagen we opnieuw een beursklimaat met 2 gezichten. In het 
begin van de week kleurden de beurzen rood.begin van de week kleurden de beurzen rood.begin van de week kleurden de beurzen rood.begin van de week kleurden de beurzen rood. De bezorgdheid over een groeiver-
traging van de wereldeconomie veroorzaakte zenuwachtigheid op de markten. 
De bestellingen bij de Duitse industrie daalden in februari omdat vooral orders uit 

de rest van de eurozone sterk terugvielen. Bovendien waarschuwde Christine 
Lagarde, de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, dat politieke 
risico's de wereldeconomie bedreigen. Ze vermeldde onder meer terreur en de 
brexit, een mogelijk vertrek van het VK uit de EU. Het herstel van de wereldeco-
nomie gaat langzaam en blijft kwetsbaar. Beleggers vluchtten daarom uit aande-
len en staatsobligaties van zwakke landen en kochten overheidspapier van sterke 

landen.  

Op het einde van de week konden de beurzen dan weer wat opverenOp het einde van de week konden de beurzen dan weer wat opverenOp het einde van de week konden de beurzen dan weer wat opverenOp het einde van de week konden de beurzen dan weer wat opveren als gevolg 
van stijgende olieprijzen en beter dan verwachte cijfers voor de Duitse export en 
industriële productie. Ook het oprichten van een noodfonds door de Italiaanse 
overheid om noodlijdende Italiaanse banken te helpen werd door de markt posi-

tief onthaald. De meeste beurzen sloten de week af met kleine verliezen.De meeste beurzen sloten de week af met kleine verliezen.De meeste beurzen sloten de week af met kleine verliezen.De meeste beurzen sloten de week af met kleine verliezen. 

    

Olie 

De olieprijs kende deze week een heropleving. De olieprijs kende deze week een heropleving. De olieprijs kende deze week een heropleving. De olieprijs kende deze week een heropleving. De prijsstijging werd enerzijds 
veroorzaakt door het nieuws dat de voorraden in de VS lager waren dan ver-
wacht. Deze lagere voorraden kunnen een aanwijzing zijn dat het overaanbod 
een piek heeft bereikt. Anderzijds was er hoop op een bevriezing van de produc-

tie nadat Koeweit verklaarde dat een beperking van de olieproductie mogelijk is. 

De olieprijs is sinds het dieptepunt van 27 dollar per vat in januari met bijna 50 % 
gestegen. Maar de prijs blijft veel lager dan twee jaar geleden, toen een vat olie 
meer dan 100 dollar kostte. 

 

Japan 

De Japanse beurs ging ook afgelopen week achteruit, o.a. als gevolg van de De Japanse beurs ging ook afgelopen week achteruit, o.a. als gevolg van de De Japanse beurs ging ook afgelopen week achteruit, o.a. als gevolg van de De Japanse beurs ging ook afgelopen week achteruit, o.a. als gevolg van de 
stijgende yen die op de winsten van exporterende Japanse bedrijven weegt. stijgende yen die op de winsten van exporterende Japanse bedrijven weegt. stijgende yen die op de winsten van exporterende Japanse bedrijven weegt. stijgende yen die op de winsten van exporterende Japanse bedrijven weegt. De 
yen bereikte afgelopen week het hoogste peil in 17 maanden tegenover de 
dollar. De yen wordt beschouwd als veilige haven in deze woelige tijden op de 
markten. De munt kreeg nu een extra duw omdat Japanse ondernemingen bij de 

start van het boekjaar (van 1 april tot 31 maart) winsten van buitenlandse doch-
ters repatrieerden. Met een hogere vraag naar yen als gevolg. 

Omdat er maar geen einde komt aan de stijging van de yen, verklaarde de Japan-
se regering dat interventies op de wisselmarkten niet uit te sluiten zijn. We 
mogen allicht ook extra maatregelen van de Japanse centrale bank verwachten. 

Deze uitspraak had het verhoopte effect en de effectenbeurs in Tokio kon op 
het einde van de week wat herstellen dankzij een iets afzwakkende yen. 

Beleggers op de JaBeleggers op de JaBeleggers op de JaBeleggers op de Japanse beurs kijken, uitgedrukt panse beurs kijken, uitgedrukt panse beurs kijken, uitgedrukt panse beurs kijken, uitgedrukt in yen, voor 2016 al tegen een in yen, voor 2016 al tegen een in yen, voor 2016 al tegen een in yen, voor 2016 al tegen een 
fors verlies aan. Omgezet naar euro wordt de scfors verlies aan. Omgezet naar euro wordt de scfors verlies aan. Omgezet naar euro wordt de scfors verlies aan. Omgezet naar euro wordt de schade wel beperkt omdat de yen hade wel beperkt omdat de yen hade wel beperkt omdat de yen hade wel beperkt omdat de yen 
sinds begin 2016 al met ongeveer 6sinds begin 2016 al met ongeveer 6sinds begin 2016 al met ongeveer 6sinds begin 2016 al met ongeveer 6    %%%%    is gestegen t.o.v. de euro.is gestegen t.o.v. de euro.is gestegen t.o.v. de euro.is gestegen t.o.v. de euro.    

 

 

 

Macro-economische gegevens 

Eurozone 

���� Het statistiekbureau Eurostat schat de omzetgroei van winkeliers in de Het statistiekbureau Eurostat schat de omzetgroei van winkeliers in de Het statistiekbureau Eurostat schat de omzetgroei van winkeliers in de Het statistiekbureau Eurostat schat de omzetgroei van winkeliers in de 

eurolanden op 0,2eurolanden op 0,2eurolanden op 0,2eurolanden op 0,2    %%%%    in februari.in februari.in februari.in februari. De plus op maandbasis in januari werd bijge-
steld van 0,4 naar 0,3 % 

���� Duitse fabrieken hebben in februari 1,2Duitse fabrieken hebben in februari 1,2Duitse fabrieken hebben in februari 1,2Duitse fabrieken hebben in februari 1,2    %%%%    minder orders ontvangen dan in minder orders ontvangen dan in minder orders ontvangen dan in minder orders ontvangen dan in 

januari.januari.januari.januari. Economen rekenden op een plus van 0,3 %. Uit een nieuwe schatting 
voor januari bleek dat de orders in die maand met 0,5 % toenamen, in plaats 
van de afname met 0,1 % die eerder werd gemeld. 

Ondanks de daling kregen de fabrieken op maandbasis 0,5 % meer orders dan 
een jaar eerder. Er werd gerekend op een stijging met ruim 2 %. 

���� De export van Duitsland is in februari met 1,3De export van Duitsland is in februari met 1,3De export van Duitsland is in februari met 1,3De export van Duitsland is in februari met 1,3    %%%%    gestegen in vergelijking met gestegen in vergelijking met gestegen in vergelijking met gestegen in vergelijking met 

een maand eerder.een maand eerder.een maand eerder.een maand eerder. Economen rekenden op een stijging met 0,5 %. In januari 
kromp de export van Duitsland nog met 0,5 %. 
De Duitse import klom in februari met 0,4 %. Hier werd een daling met 0,3 % 
voorspeld. 

���� De productie in de Franse industrie is in februari met 1De productie in de Franse industrie is in februari met 1De productie in de Franse industrie is in februari met 1De productie in de Franse industrie is in februari met 1    %%%%    gedaald in vergeligedaald in vergeligedaald in vergeligedaald in vergelij-j-j-j-

king met een maand eerder.king met een maand eerder.king met een maand eerder.king met een maand eerder. Economen hadden een krimp van 0,4 % ver-
wacht. In januari steeg de industriële productie nog met 1 %.  

���� De Duitse industriële productie is in februari met slechts 0,5De Duitse industriële productie is in februari met slechts 0,5De Duitse industriële productie is in februari met slechts 0,5De Duitse industriële productie is in februari met slechts 0,5    %%%%    gedaald. gedaald. gedaald. gedaald. 
Economen hadden een daling met 1,8 % voorspeld. 

���� De inkoopmanagersindex voor de eurolanden ging in maart van 53 naar 53,1.De inkoopmanagersindex voor de eurolanden ging in maart van 53 naar 53,1.De inkoopmanagersindex voor de eurolanden ging in maart van 53 naar 53,1.De inkoopmanagersindex voor de eurolanden ging in maart van 53 naar 53,1. 
Eerder werd een toename tot 53,7 gemeld. 

 

Verenigde Koninkrijk 
De productie in de Britse industrie is in februari met 0,3De productie in de Britse industrie is in februari met 0,3De productie in de Britse industrie is in februari met 0,3De productie in de Britse industrie is in februari met 0,3    %%%%    gedaald op maandbasis. gedaald op maandbasis. gedaald op maandbasis. gedaald op maandbasis. 

Economen hadden een stijging met 0,1 % verwacht. De groei in januari werd bijgesteld 

tot 0,2 %.    

 

Verenigde Staten 

���� De inkoopmanagersindex voor de dienstensector, kwam in maart uit op een De inkoopmanagersindex voor de dienstensector, kwam in maart uit op een De inkoopmanagersindex voor de dienstensector, kwam in maart uit op een De inkoopmanagersindex voor de dienstensector, kwam in maart uit op een 

stand van 54,5, tegen 53,4 in februari. stand van 54,5, tegen 53,4 in februari. stand van 54,5, tegen 53,4 in februari. stand van 54,5, tegen 53,4 in februari. Economen voorspelden gemiddeld een 
niveau van 54,2. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut ISM 

���� De Amerikaanse olievoorraden daaldeDe Amerikaanse olievoorraden daaldeDe Amerikaanse olievoorraden daaldeDe Amerikaanse olievoorraden daalden vorige week met 4,9 miljoen vaten. n vorige week met 4,9 miljoen vaten. n vorige week met 4,9 miljoen vaten. n vorige week met 4,9 miljoen vaten. 
Analisten hadden een stijging met 3 miljoen vaten voorspeld . 

 

China 

De groei van de Chinese dienstensector is in maart licht toegenomen. De PMIDe groei van de Chinese dienstensector is in maart licht toegenomen. De PMIDe groei van de Chinese dienstensector is in maart licht toegenomen. De PMIDe groei van de Chinese dienstensector is in maart licht toegenomen. De PMI----
index steeg van 52,1 naar 52,2.index steeg van 52,1 naar 52,2.index steeg van 52,1 naar 52,2.index steeg van 52,1 naar 52,2.    

 

Wereldwijd 

Volgens het IMF zal de Volgens het IMF zal de Volgens het IMF zal de Volgens het IMF zal de internationale handel in 2016 opnieuw beperkt groeien internationale handel in 2016 opnieuw beperkt groeien internationale handel in 2016 opnieuw beperkt groeien internationale handel in 2016 opnieuw beperkt groeien 

met een verwachte volumetoename van 2,8met een verwachte volumetoename van 2,8met een verwachte volumetoename van 2,8met een verwachte volumetoename van 2,8    %%%%. . . . Voor 2017 rekent het IMF op 
een groei van 3,6 %. 

 

 

 

 

Strategie 
Onze modelportefeuille voor de ambitieuze strategie bestaat uit 10 % liquide 
middelen, 5 % vastgoed, 50 % obligaties en 35 % aandelen. Binnen het 
aandelengedeelte hebben Europese aandelen een overwogen positie. Ook 
voor groeilandaandelen hebben we het gewicht opnieuw opgebouwd naar 

een overwogen positie. We onderwegen Amerikaanse aandelen. 



 
 
 

Rentecurve 
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