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Commentaar bij de financiële markten 
Wereldwijd 
 De meeste Europese beursindexen kenden een zwakke week, met lichte 

verliezen die rond -1% schommelden. De Euro Stoxx 50-index daalde met  
-1,18%. Net zoals de Belgische Bel 20, die zo’n -0,96% in waarde verloor. De 
Duitse Dax-index deed het dan toch nog iets beter door met slechts -0,49% in 
waarde te dalen.  

 De Amerikaanse beurzen presteerden ook iets minder, al waren de verliezen 
hier niet zo groot. Vooral de NASDAQ technologie-index verloor opnieuw veel 
terrein en daalde met -0,97% in waarde. De S&P 500 deed het al veel beter en 
corrigeerde met slechts -0,16%, daar waar de Dow Jones-index zelfs in waar-
de toenam. Dit alles ondanks de algemene verzwakking van de economische 
data, die nu al voor de 13e week op rij naar beneden verrassen. 

 

 De overheidsobligaties presteerden deze week iets minder, met rentes die 
voor de meeste Europese obligaties met een 5-tal basispunten stegen. In de 
VS daalde de rente op 10 jaar echter, met een 7-tal basispunten. Deze daling 
is vooral te zien op het einde van de curve bij de langere looptijden, waardoor 
ze zorgt voor een geleidelijke vervlakking van de rentecurve.  

 Op de valutamarkt kende de Bloomberg US Dollar-index voor de 3e week op rij 
een iets mindere week, ondanks de stijging na de renteverhoging door de Fe-
deral Reserve (Fed) op het einde van de week. Vergeleken met de euro waren 
er echter weinig verschillen op te meten en er was vooral een verzwakking 
t.o.v. de Australische en Canadese dollar. 

 

Olie 
Ook vorige week daalde de olieprijs opnieuw relatief stevig, ditmaal met bijna  
-2%. Deze 4e opeenvolgende week van prijsdalingen brengt olie nu op het 
laagste niveau sinds de presidentsverkiezingen in de VS. De daling kwam er 
vooral opnieuw als gevolg van de stijgende productie en grotere oliereserves in 
de VS. 

Macro-economische gegevens 
Europa 
 In april steeg de industriële productie met 0,5% maand over maand, volledig in 

lijn met de consensusvoorspelling. De onderliggende gezondheid van de indu-
strie was echter niet zo sterk als de hoofdcijfers suggereerden. De energie-
productie, die vaak weinig te maken heeft met de staat van de binnenlandse 
economie, voegde 0,7% toe aan de groei. Zonder deze groei zou de output 
gedaald zijn. Als we over de maandelijkse schommelingen kijken, wijst de trend 
op langere termijn wel op een gematigde, maar goede prestatie en blijven 
vooral de Duitse bedrijven doorstomen. Hun bijdrage steeg in april tot 0,7%, 
van 0,4% in maart. De bijdrage van Italië steeg, net als die van Spanje, met 
0,1%, terwijl die van Frankrijk stabiel bleef. Na de 1e maand van het kwartaal 
is de sector al op het niveau om ongeveer 0,1% toe te voegen aan de groei 
van het bruto binnenlands product (bbp) van het eurogebied. Extra vooruit-
gang in mei en juni zou leiden tot een nog grotere bijdrage aan de totale vraag. 
In het algemeen is het rapport echter niet van die aard om het denken van de 
Europese Centrale Bank te veranderen. 

 De ZEW-enquête van Duitsland liet zien dat de huidige situatie van voortdu-
rende verbetering aanhoudt. Het signaal is waarschijnlijk iets overdreven, maar 
het 2e kwartaal geeft toch aan dat de economie sterk en stabiel blijft groeien. 
Uit de gegevens van de enquête blijkt ook dat de financiële industrie van 
Duitsland meer positief is over Frankrijk, maar meer bezorgd over de VS en 
Groot-Brittannië. In juni steeg de huidige situatiecomponent meer dan ver-
wacht: tot 88 van 83,9 in mei. Dat is het hoogste niveau sinds 2011. De ver-
wachtingscomponent verslechterde daarentegen licht in juni, tot 18,6 van 
20,6 de maand ervoor. De huidige situatiecomponent van het ZEW-onderzoek 
is één van de sterke indicatoren voor de groei van het bbp in Duitsland. 

 

Verenigde Staten 
Voor de 4e keer in 11 jaar stemde de Fed opnieuw om de rente met 25 basispun-
ten te verhogen. De uitslag was verwacht, met enkel 1 tegenstem van Neel 
Kashkari, de president van de Minneapolis Fed. De belangrijkste ontwikkeling van 
de FOMC-vergadering van juni was de officiële onthulling van een addendum aan 
de  beleidsnormaliseringsprincipes, waarin de details van de afwikkeling van de 
balans uiteengezet werden. Vooral de agressiviteit van de plannen van de Fed 
maakte indruk. Ze zou de herbeleggingen in Treasuries initieel verminderen met 
een bedrag van 6 miljard dollar per maand en MBS’en met 4 miljard dollar per 
maand, of een totaal van 10 miljard dollar per maand. Elke 3 maand zouden de 
herinvesteringen in stappen van 10 miljard dollar (6TSY + 4MBS dollar) een 
totaal van 50 miljard dollar per maand bereiken. De startdatum van dit proces is 
wel nog niet zeker. De suggesties spreken voornamelijk over september of 
december, tenzij er iets substantieel verandert natuurlijk. Bij de toekomstige 
renteverwachtingen was er wel weinig verandering. Er is nog altijd een brede 
ondersteuning voor een extra stijging later dit jaar, terwijl er voor 2018 grotere 
onzekerheden blijken in het rentetraject. Veel zal vanzelfsprekend nog afhangen 
van de economische prestaties. Het reële bbp wordt nu geschat op 2,2% in 
2017. De inflatieverwachtingen van de PCE-inflatie voor dit jaar werden nu naar 
1,6% verlaagd t.o.v. de prognose van 1,9% in maart. 
 

Verenigd Koninkrijk 
De Nationale bank houdt de rente op 0,25% en handhaaft de aankopen van 
overheidsobligaties op 435 miljard pond en die van bedrijfsobligaties op 10 
miljard  pond. Maar de verrassing was de 5-3 stemuitslag, veel dichterbij dan de 
7-1 die was verwacht. Twee leden, Saunders en McCafferty, zijn Forbes bijge-
treden bij het vragen om een rentestijging als reactie op de stijgende inflatie. 
Want in mei duwde de depreciatie van het pond de inflatie boven het doel van 
2% en bereikte ze een niveau van 2,9%, boven de verwachtingen van de analis-
ten. In de herfst zou de inflatie boven de 3% kunnen stijgen en zal ze waarschijn-
lijk een langere periode boven de doelstelling blijven. 
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NAME 16/06/2017 % Change 1W 12/06/2017 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3908,43 -0,96 3899,49 -2,55 3,45 9,10 18,73 4055,96 3127,94

AEX-Index 520,67 -1,26 521,89 -2,82 1,19 9,00 24,41 537,84 409,23

CAC 40 Index 5263,31 -0,69 5240,59 -2,64 4,99 8,90 26,73 5442,10 3955,98

FTSE 100 Index 7463,54 -0,85 7511,87 -0,78 0,64 6,44 25,43 7598,99 5788,74

DAX Index 12752,73 -0,49 12690,44 -0,40 5,54 11,83 33,53 12921,17 9214,10

Swiss Market Index 8963,29 1,33 8807,85 -1,80 3,41 8,94 17,40 9136,95 7475,54

EURO STOXX 50 Price EUR 3543,88 -1,18 3543,95 -2,69 3,02 8,73 25,70 3666,80 2678,27

Dow Jones Industrial Average 21367,64 0,45 21235,67 1,85 2,07 7,68 20,50 21391,97 17063,08

S&P 500 Index 2427,84 -0,16 2429,39 1,13 1,95 7,52 16,84 2446,20 1991,68

NASDAQ Composite Index 6147,69 -0,97 6175,47 -0,36 4,18 13,07 26,89 6341,70 4574,25

Nikkei 225 19943,26 -0,35 19908,58 0,12 1,80 2,79 29,22 20239,81 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3123,17 -1,12 3139,88 0,33 -4,46 0,01 8,71 3301,21 2807,60

EURO/US DOLLAR 1,12 -0,04 1,12 0,97 3,94 7,07 -0,31 1,14 1,03

EURO/BRITISH POUND 0,88 0,27 0,89 -2,05 -0,55 -4,39 -9,76 0,94 0,76

EURO/JAPANESE YEN 124,05 -0,44 123,17 1,06 -1,66 -0,67 -5,65 125,82 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,62 -0,22 7,61 -0,02 -2,94 -4,84 -3,65 7,76 7,20

BRENT CRUDE ($/bbl) 47,21 -1,95 48,29 -9,05 -9,58 -17,62 -6,83 60,21 46,47

Gold ($/troy ounce) 1254,53 -0,97 1266,18 1,40 2,28 10,54 -1,87 1375,34 1122,89

NAME 16/06/2017 Bps Change 1W 12/06/2017 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,60 3,00 0,57 -23,09 -33,0 -0,6 16,7 1,02 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y 0,27 2,80 0,25 -15,80 -17,0 -3,7 30,0 0,48 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 2,15 -6,97 2,22 -18,13 -39,6 -44,7 56,6 2,63 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 1,02 5,16 0,97 -11,38 -23,1 -42,0 -9,2 1,51 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y 0,05 -0,20 0,05 1,00 -1,9 -2,4 25,0 0,11 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 3,57 -1,97 3,59 -5,21 25,6 30,3 62,6 3,69 2,63

Euribor 3 Month -0,33 0,20 -0,33 0,20 0,0 -1,5 -6,5 -0,26 -0,33

Euribor 6 Month -0,27 -0,50 -0,27 -2,10 -3,0 -5,5 -11,1 -0,16 -0,27

EURO SWAP 1 YR -0,25 -0,15 -0,25 -2,35 -5,9 -5,5 -8,7 -0,15 -0,28

EURO SWAP 2 YR -0,18 0,15 -0,19 -4,65 -7,9 -2,6 -0,9 0,00 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,10 -0,39 -0,10 -6,69 -14,1 -2,4 6,9 0,06 -0,29

EURO SWAP 5 YR 0,14 0,51 0,13 -8,19 -16,9 -0,3 18,3 0,34 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,75 0,00 0,75 -8,60 -15,2 -1,7 29,0 0,97 0,21

EURO SWAP 30 YR 1,44 0,15 1,44 -4,80 -7,8 8,9 54,2 1,59 0,66

ICE LIBOR USD 3M 1,27 2,58 1,24 8,80 11,9 27,4 61,1 1,27 0,62

ICE LIBOR USD 6M 1,43 0,53 1,42 0,44 -1,1 10,4 48,4 1,45 0,89

US DOLLAR SWAP 1 YR 1,39 -0,64 1,40 3,57 -0,9 18,0 65,0 1,44 0,60

US DOLLAR SWAP 2 YR 1,52 -2,43 1,55 -0,81 -14,3 0,8 69,3 1,73 0,65

US DOLLAR SWAP 3 YR 1,64 -3,23 1,67 -4,56 -24,1 -13,2 72,4 1,95 0,72

US DOLLAR SWAP 5 YR 1,81 -4,15 1,85 -9,78 -34,1 -28,9 73,7 2,25 0,88

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,11 -4,54 2,16 -13,19 -38,8 -38,2 66,7 2,61 1,23

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,40 -3,47 2,43 -12,65 -36,2 -34,4 49,5 2,84 1,65
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