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Commentaar bij de financiële markten 
Wereldwijd 
Deze week bleven de Europese beurzen vrij stabiel. Ook de Amerikaanse beurzen 
eindigden de week op een gelijkaardig niveau als dat van bij het begin van de 
week. Enkel de FTSE100 sloot de week hoger af, grotendeels als gevolg van de 
verzwakking van het Britse pond. 2/3 van de inkomsten van de bedrijven uit deze 
index komt van buiten het Verenigd Koninkrijk (VK). De beurzen in Europa toon-
den toch enige zenuwachtigheid als gevolg van de geruchten over een eventuele 
vermindering van de aankoop van obligaties door de Europese Centrale Bank 
(ECB), maar die zal zeker nog niet voor meteen zijn. In de valutamarkt scoorde de 
Amerikaanse dollar (USD) weer sterk door een verhoogde inschatting van de 
markt dat de rente in december effectief naar omhoog zal gaan. 
 

Olie 
Na de sterke prestatie van vorige week liet olie deze week andermaal een winst 
van zo’n 3% optekenen.  Sinds de OPEC-bijeenkomst van vorige week, waar er 
een plafond op de totale productie werd gelegd, steeg de prijs al met bijna 13%. 
Ook de vermindering van de inventarisvoorraden in de Verenigde Staten (VS) 
duwde de prijs naar boven. 
 

Macro-economische gegevens 
Europa 
 De Markit-indicatoren waren positief, volledig in lijn met de verwachtingen. 

Zowel de fabricatiecomponent als de dienstensectorcomponent wijzen nog 
steeds op een expansie van de economische activiteit door voor de maand 
september te eindigen op respectievelijk 52,6 en 52,2. 

 In augustus steeg de industriële productie in Duitsland met 2,5%, wat sterk 
boven de verwachtingen van 1,0% lag. Bovendien duidt dit cijfer op een solide 
contributie bij de economische groei tijdens het 3e kwartaal. Ook in Frankrijk 
verraste de industriële productie positief in dezelfde maand. Daar steeg ze 
met 2,1%, terwijl men rekende op een stijging met slechts 0,6%. 

 Nog in augustus kenden de fabrieksorders in Duitsland een sterker dan ver-
wachte groei. Ze stegen met 1,0% vergeleken met de maand voordien, voor-
namelijk gedreven door een breed gedragen binnenlandse vraag. Op jaarbasis 
stegen de fabrieksbestellingen met 2,1%. 

 

Verenigde Staten 
 In september voegde de Amerikaanse economie 156.000 jobs toe, zonder de 

landbouwsector mee te rekenen. Dit was licht beneden de verwachtingen, 
maar toch nog voldoende om beleidsmakers te overtuigen om vóór eind dit 
jaar de rente alsnog te verhogen. Met 249.000 nieuwe aanvragen voor werk-
loosheidsvoordelen bleven de werkloosheidsdata wel volledig binnen de ver-
wachtingen en ook nog steeds binnen de dalende trend die al aanhoudt sinds 
de recessie van 2008-2009. Woensdag toonde de evolutie van de ADP-
werkgelegenheidscijfers wel een iets zwakker resultaat door 154.000 nieuwe 
jobs te creëren in september, terwijl de verwachtingen op 165.000 lagen. De 
werkloosheidsgraad staat nu op 5,0%, wat net iets hoger is dan de maanden 
voordien en grotendeels een gevolg van de hogere participatiegraad bij de 
Amerikaanse bevolking.  

 Met 51,5 scoorde de ISM Manufacturing PMI voor september boven de 
verwachtingen en beter dan de lichte krimp (49,4) van de maand voordien. 
Deze data zijn in lijn met de milde re-acceleratie van de economie in het 3e 
kwartaal. 

 De ISM Non-Manufacturing kwam uit op 57,1: ver boven de verwachtingen én 
de sterkste maand op maand stijging van de laatste 20 jaar. Deze data implice-
ren een sterke expansie van de economie in de 2e jaarhelft. 

 Tegen de verwachtingen in stegen de fabrieksbestellingen in augustus met 
0,2%. Samen met de positieve verwachtingen voor de toekomstige vraag zou 
deze stijging het einde kunnen inluiden van de recessie in de kapitaalsuitgaven 
van de Amerikaanse bedrijven tegen het laatste kwartaal van dit jaar. 

 

Verenigd Koninkrijk 
De industriële productie viel licht tegen door in augustus met -0,4% te dalen. Het 
was vooral de lagere olie- en gasontginning die de totale productie naar beneden 
drukte. De val van de waarde van het pond sinds de brexit-stemming heeft de 
exportcijfers voorlopig niet kunnen helpen. 
 

China 
De officiële PMI-cijfers voor de fabricage kwamen uit op 50,4, hetzelfde als de 
maand voordien, en tonen daarbij tekenen van stabiliteit in de performantie van 
de economie. Het momentum blijft zwak, maar duidt wel nog steeds op groei. 
 

 
 
Fabrieksbestellingen in de VS 
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NAME 7/10/2016 3/10/2016 % Change 1W % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low
BEL 20 Index 3526,21 3543,02 -0,84 -3,01 8,24 6,21 2,51 3773,73 3117,61

AEX-Index 450,06 452,99 -0,50 -2,85 5,57 4,98 2,15 474,87 378,53

CAC 40 Index 4449,91 4453,56 0,04 -2,36 8,06 4,80 -4,66 5011,65 3892,46

FTSE 100 Index 7044,39 6983,52 2,10 2,89 7,81 14,79 11,17 7121,93 5499,51

Deutsche Boerse AG 10490,86 -- 0,82 -2,44 11,38 10,08 5,22 11430,87 8699,29

Swiss Market Index 8124,59 8166,32 -0,18 -2,36 2,01 4,68 -5,95 9080,56 7425,05

EURO STOXX 50 Price EUR 3000,57 2998,50 -0,06 -2,95 7,93 4,49 -7,00 3524,04 2672,73

Dow Jones Industrial Average 18173,18 18253,85 -0,74 -1,91 1,55 3,60 7,46 18668,44 15450,56

S&P 500 Index 2149,35 2161,20 -0,87 -1,68 2,45 5,26 7,69 2193,81 1810,10

NASDAQ Composite Index 5271,74 5300,87 -0,76 -0,23 8,10 8,73 10,03 5342,88 4209,76

Nikkei 225 16860,09 16598,67 2,49 -0,90 10,37 7,05 -7,98 20012,40 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3004,70 -- -0,96 -2,04 2,46 -0,16 -1,57 3684,57 2638,30

EURO/US DOLLAR 1,12 1,12 -0,68 -0,71 0,87 -1,92 -0,69 1,16 1,05

EURO/BRITISH POUND 0,90 0,87 -3,60 -6,23 -4,62 -9,91 -18,34 0,94 0,70

EURO/JAPANESE YEN 115,40 113,96 -1,28 -0,91 -3,40 6,69 16,86 136,96 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,45 7,48 0,68 0,49 -0,77 -1,16 -4,10 7,56 6,76

BRENT CRUDE ($/bbl) 51,87 50,89 3,35 7,19 7,77 25,78 -10,07 59,51 33,05

Gold ($/troy ounce) 1248,86 1311,60 -5,09 -7,16 -8,20 0,68 9,02 1375,34 1046,44

NAME 7/10/2016 3/10/2016 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 0,25 0,17 8,4 15,4 8,1 -22,7 -66,0 0,99 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y 0,02 -0,09 11,3 13,7 18,9 -7,0 -57,3 0,69 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 1,75 1,62 12,9 21,2 36,7 6,3 -31,5 2,34 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 0,97 0,73 23,5 28,9 18,8 -36,0 -85,8 2,05 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y -0,06 -0,07 0,9 102,1 124,7 102,8 63,1 0,34 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 2,72 -- -- -8,2 -8,4 -18,2 -53,2 3,27 2,63

Euribor 3 Month -0,30 -0,30 -0,3 -0,1 -1,1 -5,7 -25,8 -0,05 -0,30

Euribor 6 Month -0,20 -0,20 0,0 -0,5 -1,4 -6,9 -23,1 0,03 -0,20

EURO SWAP 1 YR -0,20 -0,21 0,2 2,0 1,8 -5,2 -23,1 0,06 -0,29

EURO SWAP 2 YR -0,21 -0,22 1,2 3,6 3,4 -4,5 -26,2 0,08 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,19 -0,21 2,3 4,8 5,0 -5,5 -32,3 0,73 -0,29

EURO SWAP 5 YR -0,08 -0,14 5,5 9,2 8,5 -7,4 -44,4 0,38 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,39 0,30 9,8 14,1 11,4 -9,8 -58,4 1,07 0,21

EURO SWAP 30 YR 0,92 0,79 13,5 19,5 17,5 -4,3 -61,0 1,70 0,66
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