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Commentaar bij de financiële markten 
Wereldwijd 
 De meeste Europese beurzen kenden een heel zwakke week met verliezen die 

voor de meeste indexen meer dan -3% bedroegen. De Euro Stoxx 50 verloor 
zelfs meer dan -4%, net als de Duitse Dax-index. Het verlies voor de Bel20-
index was met zo’n -3,65% iets kleiner.  

 In de VS presteerden de beurzen nog een stuk minder met verliezen die 
tussen -5 en -6% lagen. De technologie-index Nasdaq verloor maar liefst 
meer dan -7%. De verliezen stegen vooral laat in de handel op vrijdag. Vooral 
de escalatie van de ‘handelsoorlog’ tussen de VS en China met de voorziene 
importheffingen gaf het vertrouwen een stevige deuk. 

 Vorige week daalde de rente op 10 jaar voor de meeste landen opnieuw met 
zo’n 5-tal basispunten. 

 De Amerikaanse dollar kende na 4 betere weken opnieuw een mindere week 
en verloor zo’n 0,6% in waarde t.o.v. de euro. 

 

Olie 

Met een prijsstijging van bijna 7% voor Brent-olie kende de olieprijs een heel 
sterke week. Dit was vooral het gevolg van de benoeming van John Bolton tot 
veiligheidsadviseur door president Trump. Bolton staat bekend als een tegen-
stander van de ‘Nuclear Deal’ met Iran, wat bij een verstoring ervan de levering 
op de oliemarkten ernstig kan dwarsbomen. 

 

Macro-economische gegevens 

Europa 
 De samengestelde PMI viel terug van 55,3 in februari tot 55,1 in maart, ruim 

onder de consensusvoorspelling van 56,8. Het gemiddelde daalde slechts licht 
van 57,2 (oktober tot december) tot 57,1 (januari tot maart). De samenge-
stelde PMI-enquête suggereert dat de snelheid van de uitbreiding afneemt, 
maar slechts heel geleidelijk. In dit stadium van het economische herstel zal 
de Europese Centrale Bank (ECB) deze zachtere data waarschijnlijk als nor-
maal beschouwen. De laatste driemaandelijkse publicatie blijft in overeen-
stemming met een groei van het bruto binnenlands product (bbp) die met 
0,8% toeneemt op kwartaalbasis. De daling van de samengestelde index was 
het gevolg van afnemende productie- en servicecomponenten. De eerstge-
noemde daalde van 58,6 in februari tot 56,6 in maart en de laatste van 56,2 
tot 55. De index steeg waarschijnlijk in die mate, omdat het vertrouwen in de 
uitbreiding breder werd. De PMI-enquêtes vangen de breedte i.p.v. de diepte 
van de wijzigingen in de output. Dat betekent dat een brede consensus over 
een versnelling van het groeitemp mogelijk tot hetzelfde resultaat kan leiden 
als het geloof van diezelfde respondenten in een stijging van de output. De 
component van de outputprijzen blijft suggereren dat de inflatiedruk toenam. 

 De index voor het vertrouwen van het bedrijfsleven in België daalde van 1,9 in 
februari tot 0,1 in maart, het laagste niveau sinds december, terwijl econo-
men een verlaging tot 1,2 verwachtten. Volgens de verklaring van de Natio-
nale Bank van België verlaagden leidinggevenden in de dienstensector de 
prognoses voor de vraag in de markt en waren managers in de verwerkende 
industrie pessimistischer over de vooruitzichten voor de werkgelegenheid. 
Ook in Duitsland daalde het vertrouwen van investeerders licht te midden van 
risico's voor een handelsoorlog. De ZEW-indicator van het economische sen-

timent daalde voor Duitsland in maart met 12,7 punten tot 5,1 en miste de 
marktverwachtingen van 13,1 sterk. 

 Het consumentenvertrouwen in België was positiever en steeg naar 3 in 
maart, herstellend van een dieptepunt van 8 maanden in februari. De index 
van het consumentenvertrouwen in de eurozone bedroeg 0,1 in maart, on-
veranderd t.o.v. de vorige maand en in lijn met de marktverwachtingen. 

 
 

Verenigde Staten 
 Het was bijna zeker dat het Federal Open Market Committee (FOMC) van de 

Amerikaanse centrale bank (Fed) vorige week de rente zou verhogen, aange-
zien de economie sterk en het fiscale beleid stimulerend is, en ook de wereld-
economie verbetert. Sommige Fed-functionarissen hadden zelfs aangegeven 
dat de centrale bank mogelijk nog meer moest doen om te voorkomen dat de 
economie oververhit raakt. Uiteindelijk verhoogde de Fed de rente met 25 
basispunten tot 1,75% en de verwachting is dat de rente dit jaar nog 2 keer 
verhoogd zal worden en in 2019 nog 3 keer. De verwachte bbp-groei werd 
opgetrokken tot 2,7%, terwijl de kerninflatie volgens hen gelijk zou blijven op 
1,9%. 

 De initiële werkloosheidsaanvragen voor maart liepen hoger op, in strijd met 
de consensusverwachtingen. De werkloosheidsuitkeringen stegen met 3.000 
tot 229.000. Het minder volatiele, 4 weken durende voortschrijdende gemid-
delde van werkloosheidsclaims steeg van 222.000 naar 224.000. Het laagste 
punt van het jaar is nog altijd 221.000, dus er zijn zeker geen tekenen van 
enige betekenisvolle verslechtering van de arbeidsmarktomstandigheden. De 
FOMC verlaagde de prognoses van de werkloosheidsgraad voor 2018 van 3,9 
naar 3,8%. De claims zijn al zo laag dat een kleine opwaartse stroom nauwe-
lijks fundamenteel is. Het tempo van het inhuren zal de komende maanden 
waarschijnlijk versnellen naarmate de productiegroei versnelt. 

 De IHS Markit US samengestelde PMI daalde van 55,8 in februari tot 54,3 in 
maart, onder de marktverwachtingen van 55,7. Toch duidde het laatste cijfer 
opnieuw op een sterke toename van de output van de private sector, gedre-
ven door een solide stijging in de productie (PMI van 55,7 versus 55,3 in fe-
bruari) en een vrij beperkte daling in de dienstensector (PMI van 54,1 versus 
55,9 in februari). De nieuwe ordervolumes groeiden in een krachtig tempo en 
de werkgelegenheidsgroei stond op het hoogste niveau sinds mei 2015. Bo-
vendien bleef het vertrouwen van de bedrijven voor de komende 12 maanden 
het sterkst in 3 jaar. 

 

Verenigd Koninkrijk 
Doordat ze de benchmark vorige donderdag ongewijzigd liet, zette de Bank of 
England een stap in de richting van een renteverhoging in mei. Het comité 
stemde met 7 tegen 2 om het tarief op 0,5% te houden, geen verrassing voor 
de markt. Van de beleidsmakers wilden er 2 een onmiddellijke verhoging, met het 
argument dat de verzwakking van de economie voorbij is en de loongroei ver-
snelt. Alle leden waren het erover eens dat een toekomstige renteverhoging 
sowieso in een geleidelijk tempo en in beperkte mate zou plaatsvinden. Britse 
gegevens van deze week toonden aan dat de inflatie in februari afnam tot 2,7%, 
doordat het effect van de brexit op het pond verdween. Toch toonden de 
laatste gegevens wel tekenen van inflatie, gecreëerd door de binnenlandse 
economie. De lonen stijgen, wat erop wijst dat de consumentenbestedingen 
kunnen toenemen. 
 

Belgisch consumentenvertrouwen vs. consumentenvertrouwen eurozone 
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NAME 23/03/2018 % Change 1W 19/03/2018 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3816,96 -3,65 3920,64 -3,92 -4,46 -3,56 1,43 4188,95 3718,19

AEX-Index 521,45 -2,88 531,52 -2,37 -4,93 -1,25 1,72 572,81 505,92

CAC 40 Index 5095,22 -3,55 5222,84 -4,18 -5,02 -3,52 1,24 5567,03 4971,07

FTSE 100 Index 6921,94 -3,38 7042,93 -4,45 -8,83 -5,32 -5,70 7792,56 6876,96

DAX Index 11886,31 -4,06 12217,02 -4,79 -9,08 -5,61 -1,27 13596,89 11818,70

Swiss Market Index 8569,08 -3,53 8811,33 -4,24 -8,79 -6,21 -0,69 9616,38 8491,61

EURO STOXX 50 Price EUR 3298,07 -4,05 3394,79 -4,17 -7,19 -6,87 -4,46 3708,82 3279,46

Dow Jones Industrial Average 24015,24 -3,73 24610,91 -5,12 -2,98 7,45 16,26 26616,71 20379,55

S&P 500 Index 2635,46 -4,24 2712,92 -4,07 -1,78 5,32 12,34 2872,87 2322,25

NASDAQ Composite Index 7136,38 -4,62 7344,24 -2,74 2,53 11,04 22,67 7637,27 5769,39

Nikkei 225 20617,86 -5,44 21480,90 -6,93 -9,94 1,41 7,04 24129,34 18224,68

Shanghai Stock Exchange 3152,76 -3,58 3279,25 -5,31 -4,64 -5,71 -3,57 3587,03 3016,53

EURO/US DOLLAR 1,24 0,59 1,23 0,55 4,15 4,35 14,65 1,26 1,06

EURO/BRITISH POUND 0,87 -0,86 0,88 -0,73 -1,59 -0,69 1,45 0,93 0,83

EURO/JAPANESE YEN 129,77 -0,38 130,88 -1,24 -3,45 -1,97 8,49 137,50 114,85

EURO/CHINA RENMINBI 7,80 0,37 7,80 -0,01 0,38 -0,64 5,07 7,99 0,13

BRENT CRUDE ($/bbl) 69,88 5,54 66,05 4,24 9,09 25,62 35,64 70,38 47,90

Gold ($/troy ounce) 1349,32 2,67 1316,85 1,55 5,90 2,94 8,36 1366,15 1204,90

NAME 23/03/2018 Bps Change 1W 19/03/2018 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,81 -4,69 0,86 -13,36 21,6 8,3 -10,3 1,03 0,48

Germany Benchmark Bond 10Y 0,52 -4,30 0,57 -12,60 10,6 7,9 9,5 0,77 0,16

US Benchmark Bond 10Y 2,84 -1,96 2,86 -3,14 35,4 58,6 41,6 2,95 2,04

UK Benchmark Bond 10Y 1,44 -0,01 1,44 -7,67 20,5 8,9 21,6 1,65 0,93

Japan Benchmark Bond 10Y 0,02 -2,05 0,04 -3,05 -2,6 -0,2 -3,5 0,10 -0,01

China Benchmark Bond 10Y 3,70 -12,31 3,83 -18,13 -17,1 9,0 40,6 4,01 3,23

Euribor 3 Month -0,33 0,00 -0,33 -0,10 0,0 0,0 0,1 -0,33 -0,33

Euribor 6 Month -0,27 0,20 -0,27 0,10 0,1 0,1 -2,8 -0,24 -0,28

EURO SWAP 1 YR -0,26 0,03 -0,26 -1,69 -0,5 -0,6 -6,6 -0,18 -0,34

EURO SWAP 2 YR -0,15 -0,90 -0,15 -3,68 -0,4 2,6 -6,5 0,00 -0,26

EURO SWAP 3 YR 0,03 -1,00 0,04 -4,35 2,8 9,9 0,7 0,21 -0,17

EURO SWAP 5 YR 0,40 -1,37 0,42 -5,47 8,1 19,5 12,6 0,53 0,10

EURO SWAP 10 YR 1,00 -1,35 1,01 -8,90 11,0 15,1 15,8 1,19 0,65

EURO SWAP 30 YR 1,51 -1,66 1,53 -10,06 0,9 -2,6 8,2 1,72 1,21

ICE LIBOR USD 3M 2,29 6,31 2,22 34,19 60,0 95,6 112,9 2,29 1,15

ICE LIBOR USD 6M 2,45 5,68 2,39 27,93 61,4 95,0 101,6 2,45 1,39

US DOLLAR SWAP 1 YR 2,42 1,58 2,40 14,83 50,5 87,7 103,8 2,47 1,30

US DOLLAR SWAP 2 YR 2,60 -0,83 2,61 11,00 50,0 90,9 97,6 2,68 1,44

US DOLLAR SWAP 3 YR 2,70 -1,52 2,71 8,45 50,0 91,0 88,2 2,80 1,55

US DOLLAR SWAP 5 YR 2,77 -2,68 2,80 4,87 47,9 85,2 70,6 2,89 1,68

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,88 -1,94 2,89 -0,05 40,7 69,0 47,5 3,00 1,98

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,93 -1,19 2,95 -3,47 31,1 48,9 28,1 3,07 2,29
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