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Paniek op de financiële markten door de brexit. 

De referentieportefeuille bij Belfius wordt aangepast. 
 
 

Commentaar bij de financiële markten 
Wereldwijd 
Het fameuze referendum in Groot-Brittannië was het enige wat de financiële 
markten de voorbije week bezig hield. 

Tot donderdagavond geloofden ze nog dat de Britten voor een ‘remain’ zouden 
kiezen. Deze overtuiging zorgde o.a. voor stijgingen op alle beurzen in het begin 
van de week en ook voor een stijging van het pond. 

Maar op donderdag 23 juni kozen de Britten ervoor om uit de Europese Unie te 
stappen. Het 'leave'-kamp klokte af op 51,9%. De gevreesde brexit was dus een 
feit. 

Deze beslissing zorgde vrijdag meteen voor paniekreacties op de markten. De 
onzekerheid en angst voor een verslechtering van de groeivooruitzichten maak-
ten beleggers erg nerveus: ze dumpten het pond en aandelen, en vluchtten naar 
veiligere havens. 

 Het Britse pond daalde fors in waarde. De munt daalde met 8% t.o.v. de dollar, 
de grootste daling ooit op één dag, en bereikte tegenover de dollar zijn laagste 
niveau in 30 jaar. Ook de euro ging onderuit. Een brexit doet immers ook vra-
gen rijzen over de toekomst van de Europese Unie. Beleggers vluchtten naar 
veiligere munten en kochten yen, Zwitserse frank en dollars die allemaal fors 
stegen. 

 Aandelen werden op alle beurzen massaal verkocht. De Europese beurzen 
openden 5 tot 10% lager, maar herstelden licht in de loop van de dag. De 
grootste verliezers waren aandelen uit de financiële sector die het meest zul-
len te lijden hebben van een brexit. Ook de beurzen in Azië en New York kel-
derden. In de VS had de Fed al gewaarschuwd dat de uitkomst van het refe-
rendum gevolgen kan hebben voor de Amerikaanse economie en het rentebe-
leid van de centrale bank. In Japan zette een sterke waardestijging van de Ja-
panse yen bedrijven die veel exporteren flink lager.  

 Beleggers dumpten ook obligaties van Zuid-Europese landen waardoor de 
rente van dit papier steeg. 

 Veilige obligaties waren dan weer sterk gegeerd. De rente op Duitse 10-jaar 
obligaties duikelde naar het laagste niveau ooit. Ook de rente op Amerikaanse 
en Japanse staatsleningen ging omlaag. 

 Beleggers vluchtten ook naar “vaste waarden”, zoals edelmetalen. Het goud 
zag zijn koers stijgen naar het hoogste peil in 2 jaar. Ook zilver en platina ste-
gen in waarde. 

Analisten relativeren de impact van een brexit op de markten. De marktreactie is 
zeker niet overdreven. De EuroStoxx50 staat nu niet veel lager dan half juni. 
Bovendien staan centrale banken wereldwijd klaar om in te grijpen (bv. om valu-
tamarkten te stabiliseren, liquiditeiten te voorzien) mocht de situatie escaleren. 

 

 

 
 

Macro-economische gegevens 

Europa 
 De producentenprijzen in Duitsland zijn in mei met 0,4% gestegen t.o.v. de 

voorgaande maand. Economen rekenden voor mei gemiddeld op een stijging 
van 0,3%. Op jaarbasis gingen de prijzen die fabrikanten voor hun producten 
ontvangen vorige maand met 2,7% omlaag. 

 De ZEW-index, die het vertrouwen van Duitse beleggers in de komende 3 tot 
6 maanden weerspiegelt, steeg in juni naar 19,2, van 6,4 een maand eerder. 
Dat is het hoogste niveau sinds september. Economen voorspelden gemiddeld 
een afname tot een stand van 4,8. 

 Het vertrouwen van consumenten in de economie van de eurozone ging in 
juni van -7 naar -7,3. Economen rekenden gemiddeld op een stand van -7. 

 De PMI-index voor de industrie van de eurozone kwam in juni uit op een stand 
van 52,6, t.o.v. 51,5 een maand eerder. De index voor de dienstensector no-
teerde 52,4. De samengestelde index kwam uit op 52,8, t.o.v. 53,1 in mei. 

 

Verenigde Staten 
 De PMI-index voor de Amerikaanse industrie steeg in juni  van 50,7 naar 51,4. 

Economen voorspelden gemiddeld voor deze maand een stand van 50,9. 

 De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is in mei met 
1,8% gestegen t.o.v. de voorgaande maand. Dit is het hoogste niveau in meer 
dan 9 jaar, maar wel in lijn met de verwachtingen. 

 De verkoop van nieuwbouwwoningen in de Verenigde Staten is in mei met 6% 
gedaald t.o.v. de maand ervoor. Economen rekenden gemiddeld op een plus 
van 9,5. De verkopen van een maand eerder werden naar beneden bijgesteld, 
naar een stijging van 12,3%. 

 De index voor het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in juni 
gedaald van 94,3 naar 93,5. Economen rekenden gemiddeld op een daling tot 
een niveau van 94,1. 

 De conjunctuurbarometer, waarmee het sentiment voor de komende 3 tot 6 
maanden wordt gepeild, daalde met 0,2%. Economen rekenden gemiddeld op 
een stijging van 0,1%. 

 

Japan 
De export daalde met 11,3% t.o.v. dezelfde maand een jaar eerder. Dat is meer 
dan economen hadden voorzien, zij rekenden gemiddeld op een krimp met 10%. 
De invoer zakte met 13,8%. Het handelstekort kwam in mei uit op 40,7 miljard 
yen (bijna 342 miljoen euro). 

 

Nieuwe referentieportefeuille 
Door de onzekerheid rond de gevolgen van de brexit zal de volatiliteit op de 
markten allicht nog een tijdje aanhouden, vooral dan op die van de Europese 
aandelen. Daarom passen we onze referentieportefeuille aan. 

Onze modelportefeuille voor de ambitieuze strategie bestaat nu uit 21% 
liquide middelen (vooral in munten die profiteren van hun statuut als vlucht-
waarde (NOK, USD, SEK, CHF) , 4% vastgoed, 55% obligaties (vooral in USD, 
NOK, AUD)  en 20% aandelen. Binnen het aandelengedeelte worden Europe-
se aandelen voortaan onderwogen en groeilandaandelen afgebouwd naar 
een neutrale positie. We bouwen het gewicht van Amerikaanse aandelen op 
naar een neutrale positie. 
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Update on : 24/06/2016

Name 20/06/2016 24/06/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High W Low 52 W

Belgium BEL-20 3432,18 3274,19 -4,60 -4,93 -2,81 -11,31 -11,98 3849,12 3130,76

Netherlands AEX 436,50 424,20 -2,82 -3,95 -3,04 -4,49 -13,89 503,48 382,61

France CAC 40 4340,76 4106,73 -5,39 -7,33 -5,15 -11,93 -18,60 5196,73 3896,71

FTSE 100 6204,00 6138,69 -1,05 -1,30 0,53 -1,85 -10,32 6796,45 5536,97

Germany DAX (Price) Index 4851,37 4654,03 -4,07 -5,27 -5,48 -13,54 -19,14 5888,39 4376,46

Japan Nikkei 225 15965,30 14952,02 -6,35 -9,37 -11,49 -20,42 -28,35 20841,97 14952,02

Switzerland SMI 7900,22 7747,18 -1,94 -4,65 -0,37 -11,01 -14,70 9526,79 7496,62

Euro STOXX 50 2942,88 2776,09 -5,67 -7,77 -7,05 -15,48 -23,12 3686,58 2680,35

S&P 500 2083,25 2037,41 -2,20 -1,86 0,07 -1,14 -3,38 2128,28 1829,08

NASDAQ Composite Index 4837,22 4707,98 -2,67 -3,15 -1,37 -6,74 -8,09 5218,86 4266,84

DJ Industrial Average 17804,87 17400,75 -2,27 -1,72 -0,66 -0,86 -3,15 18120,25 15660,18

U.S. Dollar per Euro 1,13 1,11 -1,95 -0,40 -0,43 1,43 -0,62 1,16 1,06

Crude Oil Brent ($/bbl) 48,68 50,73 4,21 4,77 32,35 36,30 -17,69 61,73 26,01

Gold ($/ozt) 1290,00 1320,00 2,33 7,41 8,07 22,54 12,57 1320,00 1050,80

Name 20/06/2016 24/06/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Euribor 3M -0,27 -0,27 0,01 0,03 0,10 1,03 18,00 -0,01 -0,27

Euribor 6M -0,16 -0,16 0,01 0,10 0,19 2,98 -4,24 0,05 -0,16

US Benchmark Bond - 10 Year 1,69 1,56 -0,08 -0,16 -0,18 -0,30 -0,34 2,47 1,57

Belgium Benchmark Bond - 10 Year 0,30 0,26 -0,12 -0,34 -0,41 -0,73 -0,79 1,32 0,28

SWAP 1 Yr -0,17 -0,19 0,12 0,27 0,30 2,56 -3,70 0,08 -0,19

Swap 2 Yr -0,19 -0,21 0,13 0,41 0,44 6,85 -2,63 0,14 -0,22

Swap 3 Yr -0,17 -0,20 0,18 0,69 0,83 -4,23 -1,86 0,25 -0,20

Swap 5 Yr -0,05 -0,07 0,29 -3,36 -2,40 -1,19 -1,12 0,57 -0,07

Swap 10 Yr 0,48 0,44 -0,08 -0,23 -0,22 -0,55 -0,63 1,27 0,44

Swap 30 Yr 0,98 0,89 -0,10 -0,22 -0,17 -0,44 -0,48 1,82 0,88
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