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Verhoogt de Fed de beleidsrente al in juni? 
Flinke groeicijfers voor de Japanse economie 
 
 

Commentaar bij de financiële markten 
Verenigde Staten 
Tijdens de vorige vergadering over het monetair beleid van de Amerikaanse centrale 
bank (Fed) eind april bleek dat de meerderheid van de leden positief staat tegenover 
een renteverhoging in juni, bij het verder aantrekken van de economie. Maar ze konden 
het niet eens worden over de vraag of het waarschijnlijk is dat de economische om-
standigheden en de situatie op de arbeidsmarkt daarvoor dan voldoende verbeterd zijn. 
Daarom hielden ze hun opties toen nog open. De volgende vergadering van de centrale 
bankiers is op 14 en 15 juni.  

Veel belangrijke economische indicatoren waren in het eerste kwartaal van 2016 nog 
tamelijk zwak. Maar recent naar buiten gekomen cijfers zijn sterker. Zo bleek dat de 
inflatie in april is aangetrokken. Verder deden de huizenmarkt en de industrie het 
vorige maand beter dan verwacht. De kans dat de Fed de rente in juni verhoogt, wordt 
nu wat groter. Daardoor ging de dollar wat hoger t.o.v. de yen en de euro. De obligatie-
markt reageerde negatief op dit nieuws. De koersen van staatsobligaties daalden, 
waardoor de tienjaarsrente met 14 basispunten steeg naar 1,84 %. 

De beurs regeerde eerst lauw op dit nieuws, maar ging nadien toch wat hoger. Vooral 
financiële waarden waren gegeerd, omdat ze profiteren van een hogere rente. De 
beurs sloot de week wel af met een licht verlies.  

Met uitzondering van Duitsland eindigden de Europese beurzen de week met een 
kleine winst. 

 

Japan 
In het eerste kwartaal van 2016 heeft de economie een recessie weten te voorkomen, 
en dit met een onverwacht sterke groei van 1,7 % op jaarbasis. Dat cijfer was aanzien-
lijk beter dan economen gemiddeld hadden verwacht. In de voorgaande periode kromp 
de economie nog met een bijgestelde 1,7 %. Op kwartaalbasis ging ze er met 0,4 % op 
vooruit, na een daling met 0,4 % in de voorgaande 3 maanden. De puike cijfers waren 
vooral het gevolg van de hogere consumptie-uitgaven van de Japanners. 

Ook de overheidsbestedingen en de export gingen omhoog, terwijl de bedrijfsinveste-
ringen een daling vertoonden.  

Analisten waarschuwen wel voor overdreven optimisme. Eén zwaluw maakt immers de 
lente niet.  
 Zo torst Japan een enorme overheidsschuld met zich mee. 
 In maart zat de inflatie onder nul, ondanks het soepele monetaire beleid van de Bank 

of Japan. 
 Ook de vergrijzende bevolking drukt op lange termijn op de economische groei van 

het land. 
 Bovendien is er een btw-verhoging aangekondigd, wat mogelijk op de consumptie 

zal drukken, zoals bij de vorige verhoging. Daarom verwachten analisten dat de re-
gering het zal uitstellen.  

Door dit positief nieuws over de economische groei en de lagere yen sloot de Japanse 
beurs de week in het groen af. 
 

Olie 
De prijs van een vat bent-olie steeg vorige week voor het eerst in 6 maanden boven de 
49 dollar per vat. Aanleiding was een rapport van Goldman Sachs dat stelt dat de 
markt na jaren van overaanbod plots wordt geconfronteerd met een tekort. Oorzaken? 
 De dalende Nigeriaanse productie, veroorzaakt door aanvallen op pijpleidingen in 

Nigeria en Venezuela door een tekort aan stroom.  
 Bovendien staat de Amerikaanse productie van schalieolie onder druk, omdat de nog 

steeds lage prijs de rendabiliteit ervan ondermijnt.  
 Ook de Canadese productie was in de eerste helft van mei veel lager dan normaal 

als gevolg van enorme bosbranden. 

De afgelopen week vormde de stijgende olieprijs een steun voor de beurzen. Ook de 
weken voordien zagen we een positief verband tussen de olieprijzen en de beurskoer-
sen. Sommige analisten waarschuwen nu dat een olieprijs boven de 50 dollar per vat 
kan wegen op de consumptie en ook de rente zal doen optrekken. Deze elementen 
hebben dan weer een negatief effect op de beurskoersen, zodat een stijgende olieprijs 
de beurzen onder druk zal zetten. 

Macro-economische gegevens 

Eurozone 
In april zijn de consumentenprijzen gedaald t.o.v. een jaar eerder, en dit onder druk van 
de lagere prijzen voor brandstof en gas. De prijzen lagen immers 0,2 % lager dan in 
april vorig jaar. Het cijfer komt overeen met een voorlopige raming. In maart bleef het 
gemiddelde prijspeil in de eurolanden stabiel.  
 

Groot-Brittannië 
Het Britse pond steeg vorige week t.o.v. de euro, omdat opiniepeilingen aangaven dat 
een brexit minder waarschijnlijk wordt. Een peiling van de krant Evening Standard en 
het onderzoeksbureau Ipsos Mori toonde aan dat het aantal Britten dat lid wil blijven 
van de Europese Unie 18 % hoger ligt dan het aantal tegenstanders. Een peiling van 
ORB/Telegraph suggereerde eerder al dat 55 % van de Britten in de EU wil blijven en 
40 % wil vertrekken. Op 23 juni moet de bevolking zich in een referendum uitspreken 
over een brexit. De koers van het pond vs. de euro is een soort barometer van hun visie 
over Europa. Het pond klom ongeveer 2 % hoger, terwijl het – tot zijn laagste koers – al 
ongeveer 8 % was verloren sinds begin dit jaar. 

 

Verenigde Staten 
 De industriële productie steeg in april met 0,7 % t.o.v. maart. Economen rekenden 

gemiddeld op een toename met 0,3 %. In maart ging de productie in de industrie 
nog met 0,9 % omlaag t.o.v. de maand voordien. 

 De inflatie kwam in april uit op 1,1 % op jaarbasis, wat overeenkomt met de consen-
sus van de economen. In maart kwam ze nog uit op 0,9 %. Exclusief de schomme-
lende prijzen van energie en voedingsmiddelen bedroeg de kerninflatie 2,1 % op 
jaarbasis t.o.v. 2,2 % een maand eerder. 

 Op basis van zijn index van leidende indicatoren toonde onderzoeksbureau Confe-
rence Board aan dat de economische vooruitzichten in april verbeterd zijn. De con-
junctuurbarometer, waarmee het sentiment voor de komende 3 tot 6 maanden 
wordt gepeild, steeg met 0,6 % tot 123,9. Economen rekenden gemiddeld op een 
stijging van 0,4 %. In maart bleef de graadmeter volgens een herzien cijfer onveran-
derd. 

 Het aantal in aanbouw genomen woningen is in april met 6,6 % toegenomen in 
vergelijking met een maand eerder. Het bouwtempo kwam uit op 1,17 miljoen hui-
zen op jaarbasis. Economen rekenden gemiddeld op 1,13 miljoen woningen. In maart 
nam het bouwtempo volgens een nieuwe schatting nog met 9,4 % af. 

 

Rusland 
In het eerste kwartaal van 2016 is de economie beduidend minder sterk gekrompen 
dan in het laatste kwartaal van 2015. De krimp bedroeg slechts 1,2 % in vergelijking 
met een jaar eerder. De cijfers zijn beter dan verwacht en zijn o.m. te danken aan de 
industrie en de detailhandel. Als grote olieproducent heeft Rusland veel last van de 
sterk gedaalde olieprijzen. Maar die zijn inmiddels weer mooi opgeveerd. Wel kreunt 
het land nog altijd onder de westerse sancties vanwege de crisis in Oekraïne. 
 

 

Strategie 
Het aandelengewicht werd teruggebracht naar het neutrale niveau. Zorgen m.b.t 
een mogelijke BREXIT, de Spaanse verkiezingen en de timing over een mogelijke 
renteverhoging in de VS wegen op de beurzen. 

Onze modelportefeuille voor de ambitieuze strategie bestaat uit 17 % liquide 
middelen, 3 % vastgoed, 50 % obligaties en 30 % aandelen. Binnen het aandelen-
gedeelte hebben Europese aandelen een overwogen positie. Ook voor groeiland-
aandelen hebben we het gewicht opnieuw opgebouwd naar een overwogen 
positie. We onderwegen Amerikaanse aandelen. 



 
 
 

Rentecurve 
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Update on : 20/05/2016

Name 16/05/2016 20/05/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low  52 W

Belgium BEL-20 3366,42 3390,34 0,71 -3,14 1,81 -8,43 -9,64 3849,12 3130,76

Netherlands AEX 433,74 434,36 0,14 -4,79 5,44 -7,32 -13,46 503,52 382,61

France CAC 40 4312,28 4353,90 0,97 -5,18 3,10 -11,34 -15,18 5196,73 3896,71

FTSE 100 6151,40 6156,32 0,08 -3,96 3,46 -2,81 -12,14 7040,92 5536,97

Germany DAX (Price) Index 4867,71 4844,21 -0,48 -6,57 3,23 -13,18 -19,02 5941,78 4376,46

Japan Nikkei 225 16466,40 16736,35 1,64 -1,01 4,82 -15,81 -17,13 20868,03 14952,61

Switzerland SMI 7925,76 7997,30 0,90 -2,32 1,70 -11,30 -14,19 9526,79 7496,62

Euro STOXX 50 2951,39 2962,16 0,36 -5,74 3,17 -14,20 -19,58 3686,58 2680,35

S&P 500 2066,66 2052,32 -0,69 -2,38 7,02 -1,76 -3,46 2128,28 1829,08

NASDAQ Composite Index 4775,46 4769,56 -0,12 -3,61 5,89 -6,57 -5,96 5218,86 4266,84

DJ Industrial Average 17710,71 17500,94 -1,18 -3,29 6,77 -1,81 -4,29 18232,02 15660,18

U.S. Dollar per Euro 1,13 1,12 -1,04 -1,06 0,96 5,09 1,00 1,16 1,06

Crude Oil Brent ($/bbl) 48,49 48,12 -0,76 11,67 51,99 13,25 -25,66 65,47 26,01

Gold ($/ozt) 1273,40 1252,40 -1,65 -0,06 1,79 16,35 3,60 1294,70 1050,80

Name 16/05/2016 20/05/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Euribor 3M -0,26 -0,26 0,00 0,03 0,30 1,71 20,42 -0,01 -0,26

Euribor 6M -0,14 -0,14 0,00 0,01 0,14 4,96 -3,60 0,05 -0,14

US Benchmark Bond - 10 Year 1,76 1,84 0,05 0,00 0,06 -0,19 -0,18 2,48 1,66

Belgium Benchmark Bond - 10 Year 0,38 0,40 0,06 0,06 -0,26 -0,48 -0,56 1,32 0,34

SWAP 1 Yr -0,15 -0,15 -0,03 -0,01 -0,12 0,73 -3,23 0,10 -0,19

Swap 2 Yr -0,15 -0,15 -0,05 -0,05 -0,14 0,35 -2,42 0,17 -0,22

Swap 3 Yr -0,12 -0,11 -0,08 -0,12 -0,10 0,98 -1,64 0,27 -0,19

Swap 5 Yr 0,01 0,03 1,45 1,45 -0,43 -0,84 -0,93 0,58 -0,04

Swap 10 Yr 0,54 0,56 0,03 0,03 -0,03 -0,33 -0,41 1,29 0,49

Swap 30 Yr 1,09 1,11 0,02 0,04 0,04 -0,23 -0,19 1,82 0,96


