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�Markten in de ban van brexit 
�Amerikaanse en Japanse centrale bank wijzigen hun beleid niet 
 
 

Commentaar bij de financiële markten 
Europa 
Op 23 juni kunnen de Britten ervoor kiezen om uit de Europese Unie te stappen. 
Volgens de recentste peiling zouden de aanhangers van een 'exit' een voor-
sprong hebben van 7% (47 vs. 40%). Nu het referendum dichterbij komt, groeit 
de onrust op de beurzen.  
Beleggers verkochten hun aandelen en zochten hun heil in 'veilige havens’, zoals:  
 obligaties van sterke landen, zoals Duits en Amerikaans staatspapier 
 bepaalde valuta, zoals de Yen of de dollar   
 en goud 
Hierdoor dook de rente op tienjarige Duitse staatsleningen voor het eerst onder 
de 0%. Dit was eerder al het geval voor Zwitsers en Japans staatspapier op 10 
jaar. Ook in de VS is de rente op tienjarig staatspapier naar haar laagste niveau in 
4 jaar gezakt. 
Wereldwijd noteert al minstens 8.300 miljard dollar (7.400 miljard euro) aan 
staatsobligaties tegen een negatieve rente. Dat is bijna 1/3 van al het staatspa-
pier, of bijna 18 keer het Belgisch bruto binnenlands product. Van al dat negatief 
papier neemt Europa bijna 3.000 miljard dollar voor haar rekening. 
Donderdag kwam er dan plots een einde aan deze trend. In Birstall werd het Brits 
parlementslid Jo Cox, tegenstander van een brexit, vermoord. De voor- en tegen-
standers van een exit uit de EU staakten onmiddellijk hun campagne. Dat deed 
beleggers de kansen op een brexit lager inschatten – wat de aandelenkoersen 
terug de hoogte injoeg. 
Toch gingen de beurzen afgelopen week wat lager. Vooral financiële waarden 
werden gedumpt, omdat zij het meest te lijden zouden hebben onder een vertrek 
van het VK uit de EU. Een recessie is dan immers waarschijnlijk in het VK, en 
zelfs ook mogelijk in de eurozone. In dat scenario dreigen de banken opnieuw 
opgezadeld te worden met een groeiend aantal leningen die niet worden terug-
betaald.  
Opvallend is dat het pond en de Britse beurs redelijk goed stand hielden. Allicht is 
heel wat slecht nieuws in de koersen verrekend. Ook de sterke cijfers over de 
Britse arbeidsmarkt boden flink weerwerk. Het herstel van aan grondstoffen 
gerelateerde aandelen, die een  relatief groot gewicht hebben op de Britse beurs, 
is ook een verklaring.  
Beleggers kunnen allicht nog enkele hectische dagen op de aandelenmarkten 
verwachten vóór het referendum. Indien de Britten beslissen om de EU te verla-
ten, kunnen de beurzen nog forser zakken. In het omgekeerde geval zullen we 
allicht een ‘opluchtingsrally’ zien op de beurzen. Ook het pond zal dan waarschijn-
lijk fors hoger klimmen. 
 
Wereldwijd 
De Amerikaanse centrale bank (Fed) besliste om de rente niet te verhogen. 
Voorzitster Yellen verwees naar de ontgoochelende cijfers van de arbeidsmarkt. 
Maar ook een mogelijke brexit zette aan tot voorzichtigheid. Later dit jaar volgen 
er normaal nog 2 renteverhogingen. Yellen gaf ook aan dat de Fed de rente 
volgend jaar minder vaak zal verhogen dan verwacht. 
De financiële markten reageerden vrij rustig op de boodschap dat de Fed de 
rente minder dan verwacht zal verhogen. 
Ook de Japanse centrale bank besloot haar monetair beleid niet te wijzigen. Men 
wil meer tijd om de effecten van negatieve rentes te beoordelen. Ook de onzeke-
re omstandigheden op de wereldwijde financiële markten, o.m. het brexit-
referendum, waren een reden om geen nieuwe of extra stappen te zetten. 
De bank handhaafde dus de 3 wapens die het gebruikt om de economie en de 
inflatie aan te jagen:  
 het opkoopprogramma waarmee jaarlijks 80 biljoen yen (680 miljard euro) aan 

extra liquiditeiten in de markt wordt gepompt. 
 de negatieve rente op een deel van haar depositorekeningen 

 �een project om risicovollere activa, zoals aandelen, op te kopen 
Een groot aantal economen rekent nu op nieuwe stimuli bij de bijeenkomst in juli.  
De Japanse beurs kreeg de afgelopen week de felste klappen. Dit is enerzijds het 
gevolg van het niet-ingrijpen van de Bank of Japan. Maar ook de duurdere yen, 
die weegt op de winsten van Japanse exportbedrijven, was een spelbreker. 
 

Macro-economische gegevens 

Europa 
 Zowel in de eurozone als in de Europese Unie als geheel nam de werkgele-

genheid in het 1e kwartaal met 0,3% toe t.o.v. de voorgaande periode, en met 
1,4% op jaarbasis.  

 De industriële productie is in april met 1,1% gestegen t.o.v. de voorgaande 
maand. Economen rekenden op een plus van 0,8%. Op jaarbasis steeg ze met 
2%. De stijging komt na 2 maanden van teruglopende productie. 

 De consumentenprijzen zijn in mei opnieuw gedaald t.o.v. een jaar eerder 
volgens een definitieve raming van Eurostat. De prijzen lagen 0,1% lager dan 
in mei vorig jaar. De dalende prijzen zijn het gevolg van goedkopere energie 

 De Duitse economie zal dit jaar sterker groeien dan eerder werd voorzien 
volgens het toonaangevende Ifo-instituur. Het Ifo rekent nu op een groei van 
1,8%, waar het enkele maanden geleden nog uitging van een groei van 1,6%. 

 
Groot-Brittannië 
De werkloosheid is gedaald tot 5% van de Britse beroepsbevolking, het laagste 
niveau sinds oktober 2005. 
 
Verenigde Staten 
 De detailhandelsverkopen zijn in mei met 0,5% gestegen t.o.v. de voorgaande 

maand. Economen hadden voor mei gemiddeld op een stijging met 0,3% gere-
kend. De plus volgt op een stevige toename een maand eerder. In april stegen 
de verkopen nog met 1,3%. 

 De inflatie is in mei licht gedaald naar 1% op jaarbasis. Exclusief de schomme-
lende prijzen van energie en voedingsmiddelen bedroeg de kerninflatie 2,2% 
op jaarbasis. 

 De industriële productie is in mei met 0,4% gedaald t.o.v. de voorgaande 
maand. Economen rekenden gemiddeld op een daling met 0,2%.  

 Het aantal in aanbouw genomen woningen is in mei met 0,3% gedaald in 
vergelijking met een maand eerder. De bouw kwam uit op ruim 1,16 miljoen 
huizen op jaarbasis. Economen rekenden gemiddeld op een bouwtempo van 
1,15 miljoen woningen op jaarbasis. In april nam de woningbouw volgens een 
nieuwe schatting nog met 4,9% toe. 

 
Olie 
Het Internationaal Energieagentschap (IEA) zei dat het een overproductie van 
800.000 vaten ruwe olie per dag verwacht in de 2e jaarhelft, tegenover de 
eerder geschatte 1,5 miljoen vaten. Ondanks het verwachte lagere olieaanbod 
ging de prijs ervan afgelopen week toch lager. 
 

 

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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