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Feest op de beurzen! 

Olie tikt aan boven de 50 dollar per vat. 
Grondstoffenmunten hebben wind in de rug! 
 
 

Commentaar bij de financiële markten 
Wereldwijd 
De beurzen eindigen afgelopen week mooi in het groen. Verschillende elementen 
gaven de beurzen wereldwijd extra zuurstof: 
- sterke cijfers van de huizenmarkt in de VS 
- opwaartse herziening van de economische groei in het eerste kwartaal in de 

VS, vooral het gevolg van een bloeiende bouwsector  
- hogere olieprijzen 
- een mogelijke rentestijging van de Amerikaanse centrale bank (Fed), geïnter-

preteerd als een sterkte van de Amerikaanse economie, die allicht ook zal lei-
den tot een versteviging van de dollar t.o.v. de euro, wat de Europese export-
bedrijven dan weer ondersteunt 
- een akkoord voor een nieuwe schijf van 10,3 miljard euro steun voor Grieken-

land tussen de ministers van Financiën van de eurolanden  
- groeiend vertrouwen van Duitse ondernemers, wat aantoont dat de Duitse 

economie op een robuust groeipad zit. 

Er werd ook wat minder positief nieuws kenbaar gemaakt: 
- lagere economische activiteit in de eurozone 
- zwakke exportcijfers voor Japan 
- tragere groei van de bedrijvigheid in de industrie en de dienstensector in de 

VS. 

Maar dit woog niet op tegen de regen van positief macro-economisch nieuws. 
Daarom gingen de beurzen fors hoger. 

 

Olie 
De prijs van de Brent-olie klom deze week boven de 50 dollar per vat, terwijl de 
olieprijzen een maand geleden nog rond de 40 dollar per vat bedroegen. Deze 
week klom olie extra hoger door het bericht dat de Amerikaanse olievoorraden 
zijn geslonken.  

Er wordt minder geleverd vanuit Canada, waar hevige bosbranden de productie 
van schalieolie zwaar hebben verstoord. Ook de Amerikaanse productie viel 
verder terug. 

De hogere olieprijs was een steun voor de beurzen. Maar ook de oliemunten 
(zoals de NOK en CAD) klommen hoger. 

Niet alleen olie, maar ook industriële metalen als zink en aluminium werden 
duurder. De hogere grondstoffenprijzen gaven de grondstoffenmunten (zoals de 
ZAR en AUD) een duw in de rug.  

Ook de dollar kon verstevigen t.o.v. de euro door de goede macro-cijfers en een 
stijgende kans op een nakende renteverhoging door de Fed. 

 

 

 

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.  

 De economische groei is in mei afgezwakt tot het laagste niveau sinds begin 
vorig jaar volgens de eerste cijfers van onderzoeksbureau Markit. In de indu-
strie zwakte de groei deze maand licht af en de dienstensectoren gingen in 
hetzelfde tempo vooruit als in april. Door die combinatie zakte de graadmeter 
(PMI-index) voor de economie lichtjes, van 53 naar 52,9. 

 Het vertrouwen van ondernemers in Duitsland steeg in mei meer dan ver-
wacht. In mei bedroeg de Ifo-index 107,7; in april was dat 106,7. Economen 
hadden een cijfer van 106,8 verwacht. 

 

Verenigde Staten 
 De bedrijvigheid in de industrie is in mei iets minder hard gegroeid dan een 

maand eerder volgens cijfers van onderzoeksbureau Markit Economics. De 
index die de bedrijvigheid weergeeft, kwam uit op een voorlopige stand van 
50,5, tegenover 50,8 in april. Economen rekenen gemiddeld op een indexstand 
van 51. 

 De bedrijvigheid in de dienstensector is in mei minder sterk gegroeid dan in 
april volgens een eerste raming van onderzoeksbureau Markit. De inkoopma-
nagersindex, die de mate van bedrijvigheid weergeeft, zakte in mei van 52,8 
naar 51,2. Economen voorzagen gemiddeld een kleine verbetering, tot 53. 

 De verkoop van nieuwbouwwoningen is in april met 16,6 % gestegen t.o.v. de 
maand maart. De verkoop kwam daarmee op een niveau van 619.000 wonin-
gen op jaarbasis, het hoogste peil sinds begin 2008. De toename was veel 
sterker dan verwacht. Economen rekenden gemiddeld op een plus van 2,3 %, 
tot ruim 523.000 woningen op jaarbasis.  

 De voorlopige verkoop van bestaande woningen is in april met 5,1 % toege-
nomen t.o.v. de maand maart, de sterkste stijging sinds oktober 2010 en een 
veel sterkere stijging dan verwacht. Economen rekenden gemiddeld op een 
plus van 0,7 %. In maart ging de voorlopige woningverkoop met een herziene 
1,6 % omhoog. 

 De economie op jaarbasis is in het eerste kwartaal met 0,8 % gegroeid. De 
toename lag vrijwel in lijn van de verwachtingen van de analisten, die een plus 
van 0,9 % voorzagen. Bij een eerdere raming werd nog een groei van 0,5 % 
gemeld. 

 De orders voor duurzame goederen zijn in april met 3,4 % gestegen t.o.v. een 
maand eerder. 

 

Japan 
 De export is in april voor de 7e maand op rij gekrompen, met 10,1 %. Dit kwam 

overeen met de gemiddelde verwachtingen van economen. De import viel met 
23,3 % terug, wat iets meer was dan verwacht. De export had last van de 
sterke yen, terwijl ook een verminderde vraag in het buitenland en de effecten 
van een aardbeving in Japan meespeelden. Het handelsoverschot kwam in 
april uit op het hoogste niveau sinds maart 2010, omgerekend bijna 6,7 miljard 
euro. 

 Het gemiddelde prijsniveau voor consumenten is in april met 0,3 % op jaarba-
sis gedaald. Het is de 2e maand met negatieve inflatie op rij. 

 

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. 



 
 
 

Rentecurve 
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Update on : 27/05/2016

Name 23/05/2016 27/05/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Belgium BEL-20 3387,70 3523,47 4,01 1,26 4,54 -6,11 -6,32 3849,12 3130,76

Netherlands AEX 432,57 450,94 4,25 0,57 6,69 -4,50 -10,44 503,48 382,61

France CAC 40 4325,10 4514,74 4,38 -0,98 4,64 -8,43 -12,89 5196,73 3896,71

FTSE 100 6136,43 6270,79 2,19 -0,78 2,87 -1,64 -10,84 6984,43 5536,97

Germany DAX (Price) Index 4808,33 5014,61 4,29 -2,14 5,45 -11,51 -15,30 5888,39 4376,46

Japan Nikkei 225 16654,60 16834,84 1,08 -2,64 3,99 -15,33 -17,77 20868,03 14952,61

Switzerland SMI 8038,46 8292,45 3,16 2,42 5,27 -7,89 -11,75 9526,79 7496,62

Euro STOXX 50 2932,93 3078,48 4,96 -1,66 5,10 -11,77 -16,41 3686,58 2680,35

S&P 500 2048,04 2099,06 2,49 0,19 7,75 0,43 -1,15 2128,28 1829,08

NASDAQ Composite Index 4765,78 4933,50 3,52 1,45 7,47 -3,78 -3,39 5218,86 4266,84

DJ Industrial Average 17492,93 17873,22 2,17 -0,93 7,41 0,42 -1,60 18144,07 15660,18

U.S. Dollar per Euro 1,12 1,11 -0,61 -1,58 1,88 5,07 2,35 1,16 1,06

Crude Oil Brent ($/bbl) 47,77 50,06 4,79 13,33 39,99 10,75 -22,00 65,47 26,01

Gold ($/ozt) 1251,10 1213,80 -2,98 -2,83 -0,49 14,92 2,35 1294,70 1050,80

Name 23/05/2016 27/05/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Euribor 3M -0,26 -0,26 0,01 0,03 0,28 1,28 18,85 -0,01 -0,26

Euribor 6M -0,14 -0,15 0,03 0,01 0,12 2,60 -3,88 0,05 -0,14

US Benchmark Bond - 10 Year 1,84 1,85 0,01 0,00 0,05 -0,17 -0,13 2,48 1,66

Belgium Benchmark Bond - 10 Year 0,41 0,37 -0,11 -0,31 -0,23 -0,51 -0,57 1,32 0,34

SWAP 1 Yr -0,15 -0,16 0,05 0,06 -0,08 0,60 -3,39 0,10 -0,19

Swap 2 Yr -0,15 -0,16 0,09 0,09 -0,13 0,39 -2,63 0,17 -0,22

Swap 3 Yr -0,11 -0,13 0,17 0,22 -0,10 1,00 -1,81 0,27 -0,19

Swap 5 Yr 0,03 0,00 -0,97 -0,99 -0,89 -0,99 -1,00 0,58 -0,04

Swap 10 Yr 0,58 0,54 -0,07 -0,19 0,00 -0,35 -0,41 1,29 0,49

Swap 30 Yr 1,14 1,11 -0,03 -0,11 0,09 -0,25 -0,19 1,82 0,96


