
Weekly 
Week van Week van Week van Week van 6666    ttttot en met ot en met ot en met ot en met 10101010    februarifebruarifebruarifebruari    2012012012017777    

 

Commentaar bij de financiële markten 

Wereldwijd 

���� De meeste Europese beursindexen sloten de week vrij stabiel of De meeste Europese beursindexen sloten de week vrij stabiel of De meeste Europese beursindexen sloten de week vrij stabiel of De meeste Europese beursindexen sloten de week vrij stabiel of licht positief licht positief licht positief licht positief 

afafafaf. Enkel de Bel 20 Index kende een zwakker resultaat door met zo’n -0,4% 
terug te vallen. 

���� De Amerikaanse beurzen kenden alweer een iets sterkere week door te De Amerikaanse beurzen kenden alweer een iets sterkere week door te De Amerikaanse beurzen kenden alweer een iets sterkere week door te De Amerikaanse beurzen kenden alweer een iets sterkere week door te 
stijgen met ongeveer 1%stijgen met ongeveer 1%stijgen met ongeveer 1%stijgen met ongeveer 1%. Ze worden nog steeds gekenmerkt door heel wei-

nig volatiliteit. Zo is het voor de belangrijke S&P 500 Index nu al 84 handels-
dagen geleden dat ze op dagelijkse basis afsloot met 1% verlies. De langste 
periode sinds november 2006, toen een gelijkaardige periode eindigde na 94 
dagen.  

 

 

���� Ook deze week daalden de meeste rentes op overheidsobligaties in de weOok deze week daalden de meeste rentes op overheidsobligaties in de weOok deze week daalden de meeste rentes op overheidsobligaties in de weOok deze week daalden de meeste rentes op overheidsobligaties in de wes-s-s-s-

terse landenterse landenterse landenterse landen. De rente op 10 jaar voor de Belgische Staat daalde zelfs met 
bijna 12 basispunten, één van de beste prestaties vergeleken met de andere 
ontwikkelde landen vorige week. Toch zien we ook dat de komende verkieziToch zien we ook dat de komende verkieziToch zien we ook dat de komende verkieziToch zien we ook dat de komende verkiezin-n-n-n-
gen voor enkele Europese landen op de rente beginnen te wegengen voor enkele Europese landen op de rente beginnen te wegengen voor enkele Europese landen op de rente beginnen te wegengen voor enkele Europese landen op de rente beginnen te wegen.  

���� Zo leek ze in Nederland vorige week te stijgen, in lijn met de peilingsvooZo leek ze in Nederland vorige week te stijgen, in lijn met de peilingsvooZo leek ze in Nederland vorige week te stijgen, in lijn met de peilingsvooZo leek ze in Nederland vorige week te stijgen, in lijn met de peilingsvoor-r-r-r-

uitzichten voor de partij van Geert Wildersuitzichten voor de partij van Geert Wildersuitzichten voor de partij van Geert Wildersuitzichten voor de partij van Geert Wilders.  

���� Ook in Frankrijk isOok in Frankrijk isOok in Frankrijk isOok in Frankrijk is    dit goed zichtbaardit goed zichtbaardit goed zichtbaardit goed zichtbaar. De presidentsverkiezingen in april, en 
vooral de goede peilingen van de euro-sceptische presidentskandidate 

Marine Le Pen, zorgen ervoor dat het verschil tussen de rente op Duits en 
op Frans papier terug stijgt tot het niveau van ongeveer 3 jaar geleden. 

���� Ook op de Ook op de Ook op de Ook op de valutamarktvalutamarktvalutamarktvalutamarkt    was dit effect te zien: de euro verloor er meer dan was dit effect te zien: de euro verloor er meer dan was dit effect te zien: de euro verloor er meer dan was dit effect te zien: de euro verloor er meer dan 

1% t.o.v. de Amerikaanse dollar.1% t.o.v. de Amerikaanse dollar.1% t.o.v. de Amerikaanse dollar.1% t.o.v. de Amerikaanse dollar.    

 

Olie 

Na vorige week kende olie opnieuw een sterkere week door te stijgen met zo’n 
1,5% als gevolg van de bevestiging van de dalende OPEC-productie. 

Macro-economische gegevens 

Europa 

���� In december viel de industriële productie zowel in Duitsland, In december viel de industriële productie zowel in Duitsland, In december viel de industriële productie zowel in Duitsland, In december viel de industriële productie zowel in Duitsland, FrankrijkFrankrijkFrankrijkFrankrijk    als als als als 

Spanje terug. Enkel Italië verraste door boven de verwachtingen en als enige Spanje terug. Enkel Italië verraste door boven de verwachtingen en als enige Spanje terug. Enkel Italië verraste door boven de verwachtingen en als enige Spanje terug. Enkel Italië verraste door boven de verwachtingen en als enige 
van de 4 grote economieën een groei van de industriële productie met 1,4% van de 4 grote economieën een groei van de industriële productie met 1,4% van de 4 grote economieën een groei van de industriële productie met 1,4% van de 4 grote economieën een groei van de industriële productie met 1,4% 
te rapporterente rapporterente rapporterente rapporteren.  

���� Vooral in Duitsland was de terugval onverwachts, met -3% vergeleken met 

de maand ervoor, terwijl de verwachtingen op +0,3% lagen. Deze terugval 
was de 1e sinds september en de snelste sinds januari 2009. De daling 
werd vooral gedreven door een zwakkere output van de nijverheid en de 
constructiesectoren.  

���� In Spanje daalde de industriële productie in mindere mate, met -0,5%. Ook 

hier waren de verwachtingen positiever, met een verwachte groei van 
0,2%.  

���� In Frankrijk viel de productie terug met -0,9%, beneden de verwachtingen. 

���� De industriële bestellingen in Duitsland stegen in januari dan weeDe industriële bestellingen in Duitsland stegen in januari dan weeDe industriële bestellingen in Duitsland stegen in januari dan weeDe industriële bestellingen in Duitsland stegen in januari dan weer wel heel r wel heel r wel heel r wel heel 
sterk met 5,2% sterk met 5,2% sterk met 5,2% sterk met 5,2% vergelekenvergelekenvergelekenvergeleken    met de maand voordienmet de maand voordienmet de maand voordienmet de maand voordien. Dit was boven de 
verwachtingen en de sterkste stijging sinds juli 2014. Over het volledige 4e 

kwartaal van 2016 stegen de bestellingen met 4,3%. 

���� In 2016 brak het handelsoverschot in Duitsland opniIn 2016 brak het handelsoverschot in Duitsland opniIn 2016 brak het handelsoverschot in Duitsland opniIn 2016 brak het handelsoverschot in Duitsland opnieuw het record, dat er euw het record, dat er euw het record, dat er euw het record, dat er 
pas stond van het jaar voordienpas stond van het jaar voordienpas stond van het jaar voordienpas stond van het jaar voordien. Het kwam uit op 252,9 miljard euro t.o.v. 
244,3 miljard in 2015. Mogelijk is dit cijfer opnieuw een element om de be-

schuldigingen vanuit de Trump-administratie, dat Europa misbruik maakt van 
een zwaar ondergewaardeerde euro, te voeden. 

 

Verenigde Staten 

���� In december vernauwde het handelstekort tot 44,3 miljard dollar, onder de In december vernauwde het handelstekort tot 44,3 miljard dollar, onder de In december vernauwde het handelstekort tot 44,3 miljard dollar, onder de In december vernauwde het handelstekort tot 44,3 miljard dollar, onder de 

marktverwachtingen van 45 miljard. Voor het volledige jaar 2016 kwam het marktverwachtingen van 45 miljard. Voor het volledige jaar 2016 kwam het marktverwachtingen van 45 miljard. Voor het volledige jaar 2016 kwam het marktverwachtingen van 45 miljard. Voor het volledige jaar 2016 kwam het 
uit op 502,uit op 502,uit op 502,uit op 502,25252525    miljard dollar, het hoogste sinds 2012 en een stijging met 0,4% miljard dollar, het hoogste sinds 2012 en een stijging met 0,4% miljard dollar, het hoogste sinds 2012 en een stijging met 0,4% miljard dollar, het hoogste sinds 2012 en een stijging met 0,4% 
vergeleken met het jaar voordienvergeleken met het jaar voordienvergeleken met het jaar voordienvergeleken met het jaar voordien. Vooral het tekort met Mexico steeg met 
zo’n 4,2%, terwijl het tekort met China verkleinde met 5,5%. Toch komt dat 
laatste nog steeds uit op een totaal van 347 miljard dollar, meer dan 3/5 van 

het totale tekort. 

���� Het Het Het Het consumentenvertrouwenconsumentenvertrouwenconsumentenvertrouwenconsumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan, , gemeten door de Universiteit van Michigan, , gemeten door de Universiteit van Michigan, , gemeten door de Universiteit van Michigan, 
steeg in januari tot 98,5 t.o.v. 98,2 in decembersteeg in januari tot 98,5 t.o.v. 98,2 in decembersteeg in januari tot 98,5 t.o.v. 98,2 in decembersteeg in januari tot 98,5 t.o.v. 98,2 in december. Dit is het hoogste niveau 
sinds januari 2004 en het gevolg van: 

���� optimistischere vooruitzichten voor de economie 

���� de groei van de werkgelegenheid in het komende jaar 

Het preliminaire cijfer voor februari daalde dan wel weer lichtjes tot 95,7, en 
dit voornamelijk door verlaagde verwachtingen voor de groei van de lonen. 

���� De 1e week van febDe 1e week van febDe 1e week van febDe 1e week van februari daalden de aanvragen voor werkloosheidsvergoruari daalden de aanvragen voor werkloosheidsvergoruari daalden de aanvragen voor werkloosheidsvergoruari daalden de aanvragen voor werkloosheidsvergoe-e-e-e-
dingen tot 234.000, beter dan de verwachtingen van 250.000 aanvragendingen tot 234.000, beter dan de verwachtingen van 250.000 aanvragendingen tot 234.000, beter dan de verwachtingen van 250.000 aanvragendingen tot 234.000, beter dan de verwachtingen van 250.000 aanvragen. Ze 

komen nu al 101 weken uit onder de 300.000, de langste periode sinds 1970. 
Het gemiddelde over 4 weken komt uit op het laagste punt sinds 1973. 
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S&P 500 Index dagelijkse schommeling 



 
 

Rentecurve 

 

NAME 10/02/2017 % Change 1W 6/02/2017 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3590,95 -0,42 3578,10 -1,20 2,85 1,30 12,09 3679,62 3127,94

AEX-Index 489,56 0,75 482,08 0,30 9,91 7,81 24,93 490,86 385,24

CAC 40 Index 4828,32 0,06 4778,08 -1,91 7,55 7,29 20,86 4929,60 3922,71

FTSE 100 Index 7258,75 0,98 7172,15 -1,08 7,85 4,96 27,18 7354,14 5536,97

DAX Index 11666,97 0,13 11509,84 0,32 9,36 8,90 30,10 11893,08 8815,77

Swiss Market Index 8456,22 1,26 8330,93 0,05 7,31 1,94 10,44 8475,15 7475,54

EURO STOXX 50 Price EUR 3270,83 -0,07 3238,31 -1,61 7,95 7,42 18,67 3342,47 2678,27

Dow Jones Industrial Average 20269,37 0,99 20052,42 1,93 7,54 9,11 26,89 20298,21 15691,62

S&P 500 Index 2316,10 0,81 2292,56 1,82 7,01 6,05 24,20 2319,23 1833,40

NASDAQ Composite Index 5734,13 1,19 5663,55 2,87 9,49 9,58 32,20 5743,43 4274,15

Nikkei 225 19459,15 2,54 18976,71 0,89 12,00 15,01 30,14 19615,40 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3212,94 1,77 3156,98 3,22 0,53 5,32 16,26 3301,21 2638,96

EURO/US DOLLAR 1,06 -1,13 1,08 -0,13 -1,01 -4,96 -4,72 1,16 1,03

EURO/BRITISH POUND 0,85 1,52 0,86 2,62 1,21 2,25 -9,04 0,94 0,76

EURO/JAPANESE YEN 120,83 -0,59 120,12 0,86 -3,66 -6,28 5,80 128,22 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,32 0,59 7,36 0,12 0,19 1,51 -1,14 7,64 7,06

BRENT CRUDE ($/bbl) 56,65 1,67 55,72 1,32 19,62 15,10 38,04 59,02 40,61

Gold ($/troy ounce) 1230,63 -0,40 1235,53 2,78 0,76 -8,12 1,76 1375,34 1122,89

NAME 10/02/2017 Bps Change 1W 6/02/2017 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,89 -11,72 1,01 21,23 21,4 78,1 10,1 1,02 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y 0,32 -5,03 0,37 -1,84 1,1 42,7 5,7 0,48 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 2,42 0,99 2,41 2,16 26,8 90,5 67,0 2,60 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 1,25 -5,99 1,31 -10,79 -10,8 73,7 -15,8 1,66 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y 0,09 -1,30 0,10 4,20 11,8 19,7 0,7 0,11 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 3,41 -6,90 3,48 22,80 58,1 76,7 -- 3,48 2,63

Euribor 3 Month -0,33 -0,10 -0,33 -0,50 -1,7 -3,2 -15,4 -0,18 -0,33

Euribor 6 Month -0,24 0,40 -0,24 -0,80 -2,9 -5,2 -12,9 -0,12 -0,24

EURO SWAP 1 YR -0,21 0,70 -0,21 1,90 -2,2 0,1 -5,5 0,00 -0,29

EURO SWAP 2 YR -0,15 0,70 -0,15 3,10 -1,8 7,6 1,1 0,13 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,06 1,15 -0,08 3,55 -0,7 17,1 5,8 -0,02 -0,29

EURO SWAP 5 YR 0,15 0,20 0,15 6,90 0,5 28,4 8,9 0,22 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,76 -0,40 0,76 8,50 5,9 46,4 14,1 0,86 0,21

EURO SWAP 30 YR 1,41 -0,20 1,41 9,40 19,3 64,6 29,9 1,54 0,66
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