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Stevige groei van de Duitse economie. 
Sterke cijfers over de Amerikaanse economie. 
 
 

Commentaar bij de financiële markten 
Europa 
De Duitse economie is begin 2016 stevig gegroeid volgens cijfers van het Duitse 
Instituut voor de Statistiek. Het bruto binnenlands product (bbp) spurtte in de 
periode januari-maart 0,7 % hoger t.o.v. het vorige kwartaal. Het was al 2 jaar 
geleden dat de grootste economie van de eurozone met zo’n groeitempo kon 
uitpakken. Tijdens de laatste 3 maanden van 2015 bedroeg de groei bv. slechts 
0,3 %. Op jaarbasis ging de Duitse economie met 1,6 % vooruit, na een groei met 
1,3 % in de voorgaande periode. 

Duitsland dankt dit puike groeicijfer aan verschillende factoren:. 
- Door de uitgaven voor de opvang van vluchtelingen stegen de overheidsuitga-

ven. Onze oosterburen vingen vorig jaar 1 miljoen migranten op.  
- Dankzij de milde winter kon de bouwsector begin dit jaar op volle toeren 

blijven draaien.  
- Ook de investeringen in kapitaalgoederen gingen omhoog. 
- Bovendien lieten de gezinnen het geld de voorbije maanden rollen, omdat 

meer mensen een job vonden en anderen hun loon zagen stijgen. Ook de lage 
rente en grondstoffenprijzen hielpen hier een handje. 

- De stijgende overheidsuitgaven en gezinsconsumptie compenseerden ruim-
schoots de slabakkende export. De handel blijft een probleemkind, omdat de 
groeilanden wat op de sukkel zijn.  

Analisten waarschuwen wel voor overdreven optimisme. Duitsland kan dit groei-
tempo de volgende maanden allicht niet aanhouden, omdat de vraag uit de 
groeilanden nog dreigt te zakken. Vooral de groeivertraging in China kan op de 
cijfers wegen, aangezien China de op twee na belangrijkste handelspartner van 
Duitsland is. 

Positief is wel dat de andere landen van de eurozone hun wagonnetje mogelijk 
aan de locomotief Duitsland kunnen hangen. 

Ondanks deze goede cijfers over de economie eindigde de Duitse beurs vorige 
week licht negatief. De andere Europese beurzen eindigen allemaal ongeveer 
rond hun stand van het begin van de week. 

 

Verenigde Staten 
Op het einde van de week werden beter dan verwachte cijfers over de Ameri-
kaanse economie gepubliceerd. 

De kleinhandelsverkopen stegen in april met 1,3 %. Dit is de helft meer dan 
verwacht. Bovendien meldde de Universiteit van Michigan een sterke stijging van 
het consumentenvertrouwen in de eerste helft van mei. 

Beide cijfers suggereren dat de Amerikanen in het tweede kwartaal duidelijk 
meer geld zullen uitgeven. In het eerste kwartaal had de stijging van het sparen 
nog een negatieve invloed op de consumptie en de economische groei. 

Een heropleving van de economie is één van de voorwaarden voor een rentever-
hoging door de Amerikaanse centrale bank (Fed). Deze goede cijfers vergroten 
de kans dat de Fed de rente vroeger verhoogt dan de meeste analisten nu 
verwachten. Daarom steeg de dollar de afgelopen week. De aandelenbeurs kon 
geen garen spinnen bij deze sterke cijfers en eindigde de week lichtjes in het 
rood. Door een eventuele rentestijging valt voor aandelen immers een belangrijke 
steun weg. Zwakke bedrijfsresultaten van enkele grote bedrijven en dalende 
grondstoffenprijzen zetten ook druk op de beurskoersen. 

 

China 
De Chinese export kromp in april met bijna 2 % t.o.v. een jaar eerder, terwijl de 
export in maart nog steeg met 11,5 % na maanden van aanhoudende daling. 

De invoer kromp in april met 10,9 % jaar op jaar.  

De handelscijfers waren beduidend slechter dan economen hadden voorspeld. Ze 
rekenden gemiddeld op een stagnatie van de export en een veel kleinere afname 
van de import, namelijk een daling van 4 %. 

De terugval van de import is een aanwijzing dat de industrie afkoelt. Voorts 
meldde Peking dat de voorraden ijzererts en staal zijn toegenomen. Dit slechte 
nieuws, dat aan het begin van de week werd gepubliceerd, deed de prijs van 
grondstoffen als ijzererts en koper flink dalen. De grondstoffenmunten, zoals 
ZAR en AUD, deelden ook in de klappen. Deze tegenvallende cijfers zullen de 
zorgen over de toestand van de Chinese economie allicht weer doen toenemen. 
Met als gevolg mogelijk meer zenuwachtigheid bij beleggers, die vaak leidt tot 
meer volatiliteit op de beurzen. 

Na dit nieuws gingen de Chinese beurzen flink onderuit.  

 

Macro-economische gegevens 

Eurozone 

 De Duitse fabrieken hebben in maart duidelijk meer orders ontvangen dan in 
de voorgaande maand. De orderstroom in de industrie was in maart 1,9 % 
groter dan in februari. Dat was aanzienlijk beter dan verwacht. Economen re-
kenden gemiddeld op een plus van 0,6 %. 

 De groei van het bbp in de eurozone werd voor het eerste kwartaal van 2016 
lichtjes naar beneden herzien door Eurostat. Van kwartaal tot kwartaal be-
droeg de groei 0,5 %, t.o.v. het eerste kwartaal in 2015, toen de economie 
met 1,5 % groeide. 

 De industriële productie in de eurozone is in maart met 0,8 % gekrompen 
t.o.v. de voorgaande maand volgens Eurostat. De daling was onverwacht. 
Economen rekenden op een stabilisering van de productie, die volgens een 
nieuwe schatting in februari met 1,2 % afnam. Ondanks de daling op maand-
basis kwam de productie in maart 0,2 % hoger uit dan een jaar eerder. 

 

Verenigde Staten 

 In april zijn de detailhandelsverkopen in de VS met 1,3 % gestegen t.o.v. de 
voorgaande maand volgens het Amerikaanse Ministerie van Handel. Daarmee 
toonden de winkelverkopen een duidelijk herstel van de dip een maand eer-
der. Het is de sterkste toename in één jaar. In maart daalden de verkopen nog 
met 0,3 %. Economen hadden voor april gemiddeld op een stijging met 0,8 % 
gerekend. In vrijwel alle segmenten was een hogere verkoop te zien. Vooral 
de autoverkoop en de verkoop van supermarkten en webwinkels namen flink 
toe. 

 De producentenprijzen zijn in april met 0,2 % toegenomen op maandbasis 
volgens het Amerikaanse Ministerie van Arbeid. Economen rekenden gemid-
deld op een plus van 0,3 %. In maart gingen de prijzen die fabrikanten vragen 
voor hun producten, nog met 0,1 % omlaag. 

 Het consumentenvertrouwen is in mei gestegen in vergelijking met een 
maand eerder. Dat maakte de Universiteit van Michigan bekend op basis van 
een voorlopig cijfer. De index die het sentiment onder Amerikaanse consu-
menten weergeeft, steeg van 89 in april naar 95,8 deze maand. Economen 
rekenden gemiddeld op een niveau van 89,5. 

 

 

 
 

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. 
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Update on : 13/05/2016

Name 09/05/2016 13/05/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Belgium BEL-20 3335,90 3376,83 1,23 -1,77 5,41 -6,28 -7,68 3849,12 3130,76

Netherlands AEX 431,58 433,52 0,45 -3,68 10,63 -4,42 -10,93 503,52 382,61

France CAC 40 4322,81 4319,99 -0,07 -3,79 8,13 -10,15 -12,94 5196,73 3896,71

FTSE 100 6114,81 6138,50 0,39 -3,53 7,55 0,33 -11,67 7040,92 5536,97

Germany DAX (Price) Index 4900,68 4867,71 -0,67 -2,42 8,56 -9,40 -15,20 5985,30 4376,46

Japan Nikkei 225 16216,03 16412,21 1,21 0,19 9,76 -16,25 -16,96 20868,03 14952,61

Switzerland SMI 7824,95 7925,76 1,29 -0,11 3,52 -9,42 -12,43 9526,79 7496,62

Euro STOXX 50 2955,83 2956,63 0,03 -2,72 7,27 -12,02 -16,79 3688,72 2680,35

S&P 500 2058,69 2046,61 -0,59 -1,72 9,75 1,17 -2,47 2130,82 1829,08

NASDAQ Composite Index 4750,21 4717,68 -0,68 -4,64 8,76 -4,27 -5,30 5218,86 4266,84

DJ Industrial Average 17705,90 17535,32 -0,96 -2,08 9,78 1,68 -2,91 18312,39 15660,18

U.S. Dollar per Euro 1,14 1,13 -0,87 0,13 0,48 5,28 -0,48 1,16 1,06

Crude Oil Brent ($/bbl) 45,14 47,88 6,07 11,84 50,57 14,05 -27,82 66,57 26,01

Gold ($/ozt) 1265,60 1271,90 0,50 2,01 2,65 17,68 4,39 1294,70 1050,80

Name 09/05/2016 13/05/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Euribor 3M -0,26 -0,26 0,00 0,04 0,41 2,11 27,67 -0,01 -0,26

Euribor 6M -0,14 -0,14 0,01 0,04 0,23 12,00 -3,38 0,06 -0,14

US Benchmark Bond - 10 Year 1,74 1,70 -0,03 -0,04 -0,03 -0,25 -0,26 2,48 1,66

Belgium Benchmark Bond - 10 Year 0,40 0,37 -0,07 -0,02 -0,43 -0,56 -0,63 1,32 0,34

SWAP 1 Yr -0,15 -0,15 -0,01 -0,01 0,09 1,35 -3,04 0,10 -0,19

Swap 2 Yr -0,16 -0,16 -0,04 -0,05 0,13 1,26 -2,33 0,17 -0,22

Swap 3 Yr -0,14 -0,13 -0,06 -0,05 0,39 20,50 -1,65 0,27 -0,19

Swap 5 Yr -0,01 0,00 -1,25 -0,33 -0,98 -0,99 -1,00 0,58 -0,04

Swap 10 Yr 0,52 0,52 0,00 0,00 -0,19 -0,43 -0,47 1,29 0,49

Swap 30 Yr 1,07 1,07 0,00 0,04 -0,06 -0,32 -0,25 1,82 0,96


