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Beurzen klimmen wereldwijd hoger. 

Olieprijs zet opmars verder. 
 

Commentaar bij de financiële markten 

Wereldwijd 

De voorbije week werden de beurzen vooral gedreven door economisch nieuws 
uit China. 

De zorgen over een economische neergang in China beheersten de afgelopen 
maanden de aandelenmarkten. Beleggers waren bevreesd voor de zogenaamde 
“harde landing”, maar na de publicatie van goede cijfersgoede cijfersgoede cijfersgoede cijfers lijkt deze vrees onge-
grond. Beleggers waren opgelucht en drukten massaal op de aankoopknop van 
aandelen, waardoor de beurzen wereldwijd hoger klommende beurzen wereldwijd hoger klommende beurzen wereldwijd hoger klommende beurzen wereldwijd hoger klommen. 

Zo steeg de Chinese export in maart met 11,5 % t.o.v. vorig jaar en overtrof 
daarmee de verwachtingen van economen. 

Bovendien stegen ook de producentenprijzen van de industrie in maart tegen-

over februari. Het is de eerste keer in meer dan 2 jaar dat de fabrieksprijzen 
hoger zijn dan de maand voordien. Dat kan een aanwijzing zijn dat de overcapaci-
teit van de industrie begint te verminderen. 

De Chinese economie is in het eerste kwartaal van 2016 wel licht afgekoeld: een 
groei met 6,7 % t.o.v. 6,8 % een kwartaal eerder. Het gaat om de traagste groei 
in 7 jaar, maar dat was wel in lijn met de verwachtingen. Specialisten denken dat 
het dieptepunt stilaan bereikt is. 

Met de staatsbanken heeft China bovendien een hefboom om de groei te stut-

ten. Ze draaien de kredietkraan dan ook open. In maart verstrekten ze 188 
miljard euro (omgerekend) aan kredieten, bijna het dubbele van februari. Of deze 
kredieten ook allemaal zullen worden terugbetaald, is een zorg voor later. Ten-
slotte konden ook de cijfers van de industriële productie, de detailhandelsverko-
pen en de investeringen positief verrassen. 

Er viel de afgelopen week ook negatief nieuws te rapen, zoals de neerwaartse 
aanpassing van de wereldwijde economische groei door het Internationaal Mone-

tair Fonds (IMF) en de zwakkere cijfers van de industriële productie en de detail-
handelsverkopen in Europa en de VS. Maar dat kon het feestje op de beurs niet 
bederven.  

Opmerkelijk afgelopen week was ook de forse klim van de Japanse beurs, die de 
voorbije weken klappen kreeg. De Japanse economie is immers sterk verbonden 
met die van China. Bovendien gaf ook de wat zwakkere yen deze week extra 
zuurstof aan de Japanse beurs. 

De meeste grondstoffen werden afgelopen week duurder, aangezien China de De meeste grondstoffen werden afgelopen week duurder, aangezien China de De meeste grondstoffen werden afgelopen week duurder, aangezien China de De meeste grondstoffen werden afgelopen week duurder, aangezien China de 
grootste verbruiker ervan is. Dit had een positief effect op de prijs van aandelen grootste verbruiker ervan is. Dit had een positief effect op de prijs van aandelen grootste verbruiker ervan is. Dit had een positief effect op de prijs van aandelen grootste verbruiker ervan is. Dit had een positief effect op de prijs van aandelen 

gerelateerd aan grondstoffen engerelateerd aan grondstoffen engerelateerd aan grondstoffen engerelateerd aan grondstoffen en    op munten van landen die grondstoffen expoop munten van landen die grondstoffen expoop munten van landen die grondstoffen expoop munten van landen die grondstoffen expor-r-r-r-
teren (bv. ZAR, AUD, CAD, NOK).teren (bv. ZAR, AUD, CAD, NOK).teren (bv. ZAR, AUD, CAD, NOK).teren (bv. ZAR, AUD, CAD, NOK).    

    

Olie 

De olieprijzen blijven verder stijgen. Vraag en aanbod lijken steeds beter op elkaar 
afgestemd te geraken. Enerzijds zou het einde van de groeivertraging in China 
een stijging van de vraag naar ruwe olie met zich mee moeten brengen. Ander-
zijds was er een bericht over een akkoord tussen Saudi-Arabië en Rusland over 
de bevriezing van de olieproductie. Dit kan een eerste stap zijn naar concrete 

afspraken bij de volgende vergadering tussen de belangrijkste OPEC-landen en 
o.a. Rusland. Daarnaast zien we dat de productie van ruwe olie en schaliegas in de 
VS daalt, terwijl de olievoorraden er vorige week stegen met 6,6 miljoen vaten. 
Het aantal geproduceerde vaten viel terug tot onder de 9 miljoen per dag. Hier-
door verwacht men een vermindering van het grote overaanbod. Het gevolg van Het gevolg van Het gevolg van Het gevolg van 
al deze elementen is dat de olieprijzen afgelopen week hoger klommen, wat ook al deze elementen is dat de olieprijzen afgelopen week hoger klommen, wat ook al deze elementen is dat de olieprijzen afgelopen week hoger klommen, wat ook al deze elementen is dat de olieprijzen afgelopen week hoger klommen, wat ook 

een positief effect had op aandelen gerelateerd aan olie.een positief effect had op aandelen gerelateerd aan olie.een positief effect had op aandelen gerelateerd aan olie.een positief effect had op aandelen gerelateerd aan olie. 

 

Macro-economische gegevens 

Eurozone 

���� In maart kwam de inflatie uit op 0In maart kwam de inflatie uit op 0In maart kwam de inflatie uit op 0In maart kwam de inflatie uit op 0    %%%%    en liep de kerninflatie op naar 1 %.    

���� De industriële productie is in februari met 0,8De industriële productie is in februari met 0,8De industriële productie is in februari met 0,8De industriële productie is in februari met 0,8    %%%%    gegegegedaald in vergelijking met daald in vergelijking met daald in vergelijking met daald in vergelijking met 

een maand eerder. een maand eerder. een maand eerder. een maand eerder. Economen hadden gemiddeld op een daling met 0,7 % ge-
rekend.    

 

Verenigde Staten 

���� De detailhandelsverkopen zijn in maart met 0,3De detailhandelsverkopen zijn in maart met 0,3De detailhandelsverkopen zijn in maart met 0,3De detailhandelsverkopen zijn in maart met 0,3    %%%%    gedaald ten opzichte van gedaald ten opzichte van gedaald ten opzichte van gedaald ten opzichte van 

de voorgaande maand. de voorgaande maand. de voorgaande maand. de voorgaande maand. Economen hadden gemiddeld een stijging met 0,1 % 
voorspeld.    

���� De producentenprijzen, exclusief voedsel en energie, zijn in maart met 0,1De producentenprijzen, exclusief voedsel en energie, zijn in maart met 0,1De producentenprijzen, exclusief voedsel en energie, zijn in maart met 0,1De producentenprijzen, exclusief voedsel en energie, zijn in maart met 0,1    %%%%    

gedaald in vergelijking met de voorgaande maand. gedaald in vergelijking met de voorgaande maand. gedaald in vergelijking met de voorgaande maand. gedaald in vergelijking met de voorgaande maand. Economen rekenden ge-
middeld op een stijging met 0,2 %.     

���� Het gemiddelde prijsniveau voor consumenten lag in Het gemiddelde prijsniveau voor consumenten lag in Het gemiddelde prijsniveau voor consumenten lag in Het gemiddelde prijsniveau voor consumenten lag in maart 0,9maart 0,9maart 0,9maart 0,9    %%%%    hoger dan hoger dan hoger dan hoger dan 

een jaar eerder. een jaar eerder. een jaar eerder. een jaar eerder. Economen rekenden gemiddeld op een inflatie van 1,1 %. De 
kerninflatie ging vorige maand van 2,3 naar 2,2 %.    

���� De industriële productie daalde in maart met 0,6De industriële productie daalde in maart met 0,6De industriële productie daalde in maart met 0,6De industriële productie daalde in maart met 0,6    %%%%    op maandbasis. op maandbasis. op maandbasis. op maandbasis. Econo-

men rekenden gemiddeld op een daling met 0,1 %. In februari ging de produc-
tie ook met 0,6 % omlaag.     

���� Het consumentenvertrouwen ging van 91 in maart naar 89,7 deze maand. Het consumentenvertrouwen ging van 91 in maart naar 89,7 deze maand. Het consumentenvertrouwen ging van 91 in maart naar 89,7 deze maand. Het consumentenvertrouwen ging van 91 in maart naar 89,7 deze maand. 
Economen rekenden gemiddeld op een kleine stijging tot 92.    

 

China 

���� In maart is de export voor het eerst in 9 maanden gestegeIn maart is de export voor het eerst in 9 maanden gestegeIn maart is de export voor het eerst in 9 maanden gestegeIn maart is de export voor het eerst in 9 maanden gestegen, en dan nog wel n, en dan nog wel n, en dan nog wel n, en dan nog wel 

in het hoogste tempo in ruim een jaar tijd. in het hoogste tempo in ruim een jaar tijd. in het hoogste tempo in ruim een jaar tijd. in het hoogste tempo in ruim een jaar tijd. De export gemeten in dollars nam 
met 11,5 % toe in vergelijking met een jaar eerder. De import daalde vorige 
maand met 7,6 %.    

���� De inflatie kwam in maart uit op 2,3De inflatie kwam in maart uit op 2,3De inflatie kwam in maart uit op 2,3De inflatie kwam in maart uit op 2,3    %%%%    op jaarbasis. op jaarbasis. op jaarbasis. op jaarbasis. Economen hadden ver-
wacht dat ze verder zou stijgen tot 2,4 %.        

���� De producentenprijzen daalden vorige maand met 4,3De producentenprijzen daalden vorige maand met 4,3De producentenprijzen daalden vorige maand met 4,3De producentenprijzen daalden vorige maand met 4,3    %%%%    op jaarbasis. Maar op jaarbasis. Maar op jaarbasis. Maar op jaarbasis. Maar 
op maandbasis was erop maandbasis was erop maandbasis was erop maandbasis was er    een prijsstijging met 0,5een prijsstijging met 0,5een prijsstijging met 0,5een prijsstijging met 0,5    %%%%....    

���� In de periode januari tot en met maart groeide de economie met 6,7 %. Dat is 

in lijn met de verwachtingen van de economen en iets lager dan de groei van 
6,8 % van het 4e kwartaal van vorig jaar....    

���� Met een groei van 6,8Met een groei van 6,8Met een groei van 6,8Met een groei van 6,8    %%%%    is de industriële productie afgelopen kwartaal is de industriële productie afgelopen kwartaal is de industriële productie afgelopen kwartaal is de industriële productie afgelopen kwartaal 

behoorlijk harder aangetrokken dan voorspeld. behoorlijk harder aangetrokken dan voorspeld. behoorlijk harder aangetrokken dan voorspeld. behoorlijk harder aangetrokken dan voorspeld. Marktkenners rekenden 
slechts op een plus van 5,9 %.     

���� De detailhandelsverkopen stegen in maart met 10,5De detailhandelsverkopen stegen in maart met 10,5De detailhandelsverkopen stegen in maart met 10,5De detailhandelsverkopen stegen in maart met 10,5    %%%%    en de investeringen en de investeringen en de investeringen en de investeringen 
gingen met 10,7gingen met 10,7gingen met 10,7gingen met 10,7    %%%%    naar omhoog.naar omhoog.naar omhoog.naar omhoog.    

 

Wereldwijd 

Volgens het IMF zal de wereldeconomie in 2016 met 3,2Volgens het IMF zal de wereldeconomie in 2016 met 3,2Volgens het IMF zal de wereldeconomie in 2016 met 3,2Volgens het IMF zal de wereldeconomie in 2016 met 3,2    %%%%    groeien. Dat is 0,2groeien. Dat is 0,2groeien. Dat is 0,2groeien. Dat is 0,2    %%%%    
onder de voorspelling van januari, maar nog een fractie beter dan de 3,1onder de voorspelling van januari, maar nog een fractie beter dan de 3,1onder de voorspelling van januari, maar nog een fractie beter dan de 3,1onder de voorspelling van januari, maar nog een fractie beter dan de 3,1    %%%%    van van van van 
2015.2015.2015.2015. De eurozone moet het dit jaar met 1,5 % groei stellen, wat 0,2 % lager is 
dan de voorspelling van januari. 

 

 

 

 

Strategie 
Onze modelportefeuille voor de ambitieuze strategie bestaat uit 10% liquide 
middelen, 5% vastgoed, 50% obligaties en 35% aandelen. Binnen het aande-
lengedeelte 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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