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Week van 18 tot en met 22 april 2016 

Meeste Europese beurzen sluiten de week met lichte winst af. 
Grondstoffenprijzen blijven hoger klimmen. 
 
 

Commentaar bij de financiële markten 
Europa 
De beurzen kenden globaal genomen weer een goede week. De sterke bedrijfs-
resultaten van enkele grote bedrijven en de stijgende grondstoffenprijzen gaven 
de beurs wat zuurstof. Daarnaast beklemtoonde Mario Draghi – voorzitter van de 
Europese Centrale Bank (ECB) – dat bijkomende maatregelen, zoals extra rente-
verlagingen, in de toekomst niet uitgesloten zijn. Dat nieuws konden de beleg-
gers wel smaken. 

Ook wezen de PMI-cijfers op een stabilisatie van de economische activiteit. 
Pessimisten vragen zich af waarom de extra maatregelen van de ECB niet leiden 
tot een hoger cijfer en dus een versnelling van de economische groei. Maar 
optimisten wijzen nog altijd op het feit dat het cijfer niet daalt en boven de grens 
van 50 blijft, wat gelijkstaat aan economische groei, weliswaar aan een rustig 
tempo.   

Die twee hielden mekaar in evenwicht, want de publicatie van de PMI-cijfers had 
nauwelijks impact op de beurskoersen. 

 

Japan 
De forse stijging van de beurs afgelopen week sprong weer in het oog. Oorzaken 
waren een dalende yen en de verwachting dat de Bank of Japan extra maatrege-
len zou nemen om de economie terug aan te zwengelen. Eerder dit jaar besliste 
ze al om de rente voor geld dat de banken bij haar parkeren, te verlagen tot 
onder nul. Volgens persbureau Bloomberg overweegt de centrale bank nu om 
nog een stap verder te gaan. Ze zou namelijk geld willen uitlenen tegen een 
negatieve rente, en dit om de banken te stimuleren meer kredieten te verstrek-
ken aan gezinnen en bedrijven. De centrale bank vergadert volgende woensdag 
en donderdag. Wordt deze maatregel effectief ingevoerd, dan vormt dit een 
extra steun voor de aandelen. Beleggers anticipeerden hier al op door massaal 
aandelen te kopen. 

 

Grondstoffen 
Afgelopen week ging de prijs van olie weer hoger. 

Door de mislukte afspraken voor de productiebeperking van de belangrijkste 
olieproducerende landen daalde de prijs van ruwe olie weliswaar in het begin van 
de week. Maar nadien deed een korte staking van de werknemers in de oliesector 
in Koeweit de olieproductie daar dalen, waardoor de olieprijs terug kon opveren. 
Ook de daling van de olieproductie in de VS en de plannen voor nieuwe internati-
onale onderhandelingen over de aanpak van de overproductie van olie onder-
steunde de olieprijs.  

Maar ook andere grondstoffenprijzen klommen hoger, mede door het toenemend 
optimisme over de economische vooruitzichten.  

Zo klom de prijs van ijzererts, uitgedrukt in dollar, afgelopen week tot het hoog-
ste peil in tien maanden. 

Hoopgevende signalen uit China, één van de grootste verbruikers van grondstof-
fen ter wereld, en een zwakkere dollar ondersteunen de rally. Bovendien 
schroefden enkele grote mijnbouwbedrijven de productie terug. Analisten waar-
schuwen echter voor teveel optimisme. Er is immers nog altijd een overaanbod in 
de sector. Daarbovenop is de vraag nu verhoogd, omdat China momenteel zijn 
voorraden opbouwt, wat zich vertaalt in hogere prijzen. Maar dat is maar een 
tijdelijk fenomeen. 

In het kielzog van de grondstoffenprijzen stegen ook de meeste grondstoffen-
munten t.o.v. de euro. De Canadese dollar, de Zuid-Afrikaanse rand, de Mexicaan-
se peso en de Noorse kroon behoorden tot de winnaars. Net zoals de afgelopen 
weken vormden de stijgende grondstoffenprijzen een steun voor de beurzen. 

Macro-economische gegevens 

Eurozone 

 De PMI-index, de inkoopmanagersindex die de economische activiteit meet, 
ging in april van 53,1 naar 53. Ter herinnering: een cijfer boven 50 wijst op 
groei. Economen hadden een stijging tot 53,3 verwacht. 

 De PMI voor de Franse economie verbeterde deze maand van 50 naar 50,5, 
een verbetering die te danken is aan de dienstensector. De activiteit in de 
Franse industrie nam in april verder af. 

 De PMI voor de Duitse economie nam toe van 50,7 naar 51,9. De groei in de 
dienstensector viel iets terug, maar bleef op een relatief hoog peil. 

 De ZEW-index, die het vertrouwen van Duitse beleggers in de komende drie 
tot zes maanden weerspiegelt, steeg in april van 4,3 naar 11,2. Economen 
voorspelden gemiddeld een toename tot een stand van 8. 

 

Groot-Brittannië 
De kleinhandelsverkopen zakten in maart met 1,3 % tegenover februari, de 
tweede daling op rij. Economen hadden een terugval van 0,1 % verwacht. 

 

Japan 
De export kwam in maart 6,8 % lager uit dan een jaar eerder, namelijk op 6.460 
miljard yen (52,2 miljard euro). Het is al de zesde maand op rij dat de uitvoer 
krimpt. De import daalde in maart met 14,9 % naar 5.700 miljard yen (46 miljard 
euro). Het handelsoverschot kwam uit op het hoogste peil in meer dan vijf jaar. 

 

Verenigde Staten 

 De PMI-index voor de industrie daalde in april van 51,5 naar 50,8. Economen 
voorspelden voor deze maand gemiddeld een stand van 52. 

 Het aantal in aanbouw genomen woningen zakte in maart met 8,8 %. Econo-
men hadden een terugval met slechts 1,1 % voorspeld 

 

 

 
 

Strategie 
Onze modelportefeuille voor de ambitieuze strategie bestaat uit 10 % liquide 
middelen, 5 % vastgoed, 50 % obligaties en 35 % 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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Update on : 22/04/2016

Name 18/04/2016 22/04/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Belgium BEL-20 3466,82 3498,68 0,92 2,15 1,38 1,05 -7,79 3849,12 3130,76

Netherlands AEX 450,81 451,54 0,16 1,90 7,69 -1,40 -10,71 509,24 382,61

France CAC 40 4506,84 4569,66 1,39 3,11 5,37 -4,84 -12,31 5268,91 3896,71

FTSE 100 6353,52 6310,44 -0,68 1,90 6,96 -1,03 -10,21 7103,98 5536,97

Germany DAX (Price) Index 5035,36 5160,65 2,49 3,36 5,33 -1,97 -14,97 6146,65 4376,46

Japan Nikkei 225 16275,95 17572,49 7,97 3,07 3,62 -4,68 -12,72 20868,03 14952,61

Switzerland SMI 8044,60 8109,44 0,81 3,26 -1,95 -7,73 -13,34 9526,79 7496,62

Euro STOXX 50 3064,03 3141,12 2,52 2,95 3,90 -6,32 -15,66 3771,45 2680,35

S&P 500 2094,34 2091,58 -0,13 2,04 9,68 1,90 -0,78 2130,82 1829,08

NASDAQ Composite Index 4960,02 4906,23 -1,08 1,75 6,86 -0,28 -2,56 5218,86 4266,84

DJ Industrial Average 18004,16 18003,75 0,00 2,40 11,87 2,94 -0,19 18312,39 15660,18

U.S. Dollar per Euro 1,13 1,12 -0,78 0,12 3,84 0,72 4,82 1,16 1,06

Crude Oil Brent ($/bbl) 41,64 45,48 9,22 12,19 49,31 -2,38 -24,35 66,57 26,01

Gold ($/ozt) 1233,60 1228,70 -0,40 -1,56 11,99 5,32 3,52 1272,00 1050,80

Name 18/04/2016 22/04/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Euribor 3M -0,25 -0,25 0,00 0,04 0,64 3,70 123,50 0,00 -0,25

Euribor 6M -0,14 -0,14 0,03 0,05 0,88 -8,32 -3,04 0,07 -0,14

US Benchmark Bond - 10 Year 1,77 1,89 0,07 -0,03 -0,08 -0,07 -0,05 2,48 1,66

Belgium Benchmark Bond - 10 Year 0,41 0,45 0,10 -0,02 -0,42 -0,44 0,39 1,32 0,34

SWAP 1 Yr -0,15 -0,15 0,02 0,02 0,26 9,07 -3,29 0,10 -0,19

Swap 2 Yr -0,16 -0,15 -0,01 0,03 0,13 24,67 -3,03 0,17 -0,22

Swap 3 Yr -0,13 -0,12 -0,04 0,08 0,48 -3,11 -2,07 0,27 -0,19

Swap 5 Yr 0,02 0,04 1,47 -0,02 -0,71 -0,85 -0,82 0,58 -0,04

Swap 10 Yr 0,55 0,61 0,12 0,06 -0,22 -0,31 0,17 1,29 0,49

Swap 30 Yr 1,06 1,16 0,10 0,06 -0,19 -0,22 0,44 1,82 0,81


