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ECB koopt voortaan ook bedrijfsobligaties op. 

Beurzen sluiten de week in het rood af. 
 
 

Commentaar bij de financiële markten 
Europa 
Vorige week startte een nieuwe fase van Quantitative Easing (QE) waarbij de 
Europese Centrale Bank al 15 maanden massaal overheidsobligaties opkoopt. Ze 
wil daarmee vers geld in de economie pompen om de kredietverlening aan te 
wakkeren en de hardnekkig lage inflatie omhoog te jagen.  

Ook bedrijfsobligaties met voldoende kredietkwaliteit komen vanaf nu in aan-
merking. Deze nieuwe maatregel was al in maart aangekondigd. 

De extra vraag moet de rente op deze obligaties naar beneden duwen en lenen 
aantrekkelijker maken voor bedrijven. De aankondiging zorgde meteen voor een 
daling van de rente op uitstaande bedrijfsobligaties.  

Of de bedrijven het opgehaalde geld zullen investeren en zo de economie stimu-
leren, blijft de hamvraag. 

De markt heeft al geanticipeerd op deze maatregel: beleggers kochten massaal, 
met dalende risicopremies als gevolg. Europees kredietwaardig bedrijfspapier kon 
al een stijging van 3,7 % voorleggen in 2016. Maar in de zoektocht naar rende-
ment kozen beleggers vooral minder kredietwaardig Europees bedrijfspapier 
(High Yield-obligaties). Dit papier steeg in 2016 al met 5 %. 

 

Wereldwijd 
Onzekerheid over een Brexit en de komende Amerikaanse rentevergadering 
nekten de beurzen. In Europa en de VS gingen ze lager.  

Het spannende Brexit-referendum op 23 juni begint steeds meer te spoken in de 
hoofden van beleggers. Het belooft een dubbeltje op zijn kant te worden, want 
uit peilingen blijkt dat er zowat evenveel voor- als tegenstanders zijn.  

Bovendien beslist de Amerikaanse centrale bank volgende week over haar rente-
beleid. Deze 2 elementen maakten beleggers nerveus zodat ze massaal op de 
verkoopknop drukten. 

Daarbovenop kwamen een dalend consumentenvertrouwen in de VS en een 
rentedaling in Zuid-Korea om de economie wat zuurstof te geven. 

Stijgende olieprijzen en positieve signalen over een stijgende industriële produc-
tie in Europa konden onvoldoende tegenwerk bieden. 

Voor beleggers op de Britse beurs en obligaties uitgedrukt in pond is ook de 
evolutie van het pond een aandachtspunt. 

Ook deze kreunt immers onder de onzekerheid omtrent het nakende referendum. 
Sinds november vorig jaar is het Britse pond ruim 11 % goedkoper geworden 
tegenover de euro.  

 

 

 

Macro-economische gegevens 

Europa 
 De productie in de Duitse industrie is in april met 0,8 % gestegen ten opzichte 

van de maand ervoor. Economen rekenden op een plus van 0,7 %. Uit een 
nieuwe schatting bleek daarnaast dat de productie in maart met 1,1 % is ge-
krompen.  

 De industriële productie in Frankrijk is in april met 1,2 % gestegen in vergelij-
king met een maand eerder. Economen hadden een stijging van 0,4 % ver-
wacht. In maart kromp de productie nog met een herziene 0,4 %. 

 De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal met 0,6 % gegroeid 
volgens definitieve cijfers van Eurostat. Het BBP van alle eurolanden bij elkaar 
was afgelopen kwartaal 1,7 % groter dan in dezelfde periode vorig jaar.  

 

Groot-Brittannië 
De productie in de Britse industrie heeft in april de sterkste stijging laten opte-
kenen in bijna 4 jaar. De industriële productie steeg met 2 % op maandbasis. 

 

Verenigde Staten 
Het consumentenvertrouwen is in juni gedaald volgens een  eerste schatting van 
de Universiteit van Michigan. De index die het sentiment onder Amerikaanse 
consumenten weergeeft, ging deze maand van 94,7 naar 94,3. Economen 
rekenden gemiddeld op een daling tot een niveau van 94. 
 

China 
De producentenprijzen lagen in mei 2,8 % lager dan een jaar eerder. De Chinese 
producentenprijzen gaan al sinds begin 2012 onafgebroken omlaag, vooral door 
de sterke dalingen van grondstoffenprijzen. 
 

Zuid-Korea 
De centrale bank verlaagde de rente tot een diepterecord van 1,25 %. De gou-
verneur liet zich in een persconferentie somber uit over de wereldeconomie. De 
vertraging van de wereldhandel is volgens hem erger dan verwacht. 

 

Olie 
De daling van de voorraden ruwe olie in de VS en berichten dat de productie er 
allicht volgend jaar daalt, stuwde de olieprijs weer hoger. 

 

 

Strategie 
Onze modelportefeuille voor de ambitieuze strategie bestaat uit 17 % liquide 
middelen, 3 % vastgoed, 50 % obligaties en 30 % 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. 
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Update on : 10/06/2016

Name 06/06/2016 10/06/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Belgium BEL-20 3503,16 3441,60 -1,76 2,33 2,58 -3,81 -6,06 3849,12 3130,76

Netherlands AEX 446,44 435,77 -2,39 -0,11 1,30 -0,47 -9,49 503,48 382,61

France CAC 40 4423,38 4306,72 -2,64 -0,73 -1,00 -7,08 -12,73 5196,73 3896,71

FTSE 100 6273,40 6115,76 -2,51 -0,66 1,31 0,46 -10,46 6844,80 5536,97

Germany DAX (Price) Index 4934,18 4789,26 -2,94 -2,91 0,88 -9,94 -15,27 5888,39 4376,46

Japan Nikkei 225 16580,03 16601,36 0,13 0,22 -1,49 -12,84 -17,19 20868,03 14952,61

Switzerland SMI 8165,98 7922,71 -2,98 -0,15 0,37 -8,22 -12,96 9526,79 7496,62

Euro STOXX 50 3001,90 2911,11 -3,02 -2,28 -2,01 -10,97 -17,45 3686,58 2680,35

S&P 500 2109,41 2096,07 -0,63 0,56 5,35 2,14 -0,43 2128,28 1829,08

NASDAQ Composite Index 4968,72 4894,55 -1,49 1,76 4,98 -2,99 -3,59 5218,86 4266,84

DJ Industrial Average 17920,33 17865,34 -0,31 -0,35 5,12 1,65 -0,75 18144,07 15660,18

U.S. Dollar per Euro 1,14 1,13 -0,61 -0,86 1,35 3,30 -0,04 1,16 1,06

Crude Oil Brent ($/bbl) 48,94 52,08 6,42 18,34 34,82 34,75 -18,63 64,68 26,01

Gold ($/ozt) 1244,60 1273,40 2,31 0,75 0,11 18,67 7,36 1294,70 1050,80

Name 06/06/2016 10/06/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Euribor 3M -0,26 -0,26 0,00 0,01 0,14 1,10 17,71 -0,01 -0,26

Euribor 6M -0,16 -0,16 0,01 0,09 0,11 3,36 -4,20 0,05 -0,16

US Benchmark Bond - 10 Year 1,73 1,64 -0,05 -0,07 -0,15 -0,26 -0,34 2,47 1,66

Belgium Benchmark Bond - 10 Year 0,34 0,28 -0,18 -0,28 -0,50 -0,67 -0,79 1,32 0,32

SWAP 1 Yr -0,16 -0,16 0,00 0,03 0,13 1,81 -3,08 0,10 -0,19

Swap 2 Yr -0,17 -0,16 -0,03 0,00 0,26 1,98 -2,10 0,17 -0,22

Swap 3 Yr -0,14 -0,14 -0,02 0,02 0,62 -18,25 -1,53 0,27 -0,19

Swap 5 Yr -0,01 -0,02 3,20 3,20 -1,22 -1,09 -1,04 0,57 -0,04

Swap 10 Yr 0,52 0,47 -0,10 -0,11 -0,30 -0,49 -0,64 1,27 0,47

Swap 30 Yr 1,06 0,94 -0,11 -0,11 -0,22 -0,39 -0,47 1,82 0,94
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