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Aandelenmarkten
Na een zeer zwakke maand maart herpakten de beurzen zich in april. De
vrees voor een handelsoorlog verdween
naar de achtergrond en schijnbaar was
er een dooi in de relaties tussen de VS
en Noord-Korea. Midden april staken
echter nieuwe zorgen de kop op waar-

door het herstel stokte. Lichtjes zwakkere macro-economische cijfers in de
VS en in Europa, en een stijging van de
10- jarige rente in de VS zaaiden twijfel
bij beleggers. Maar het waren vooral de
eerste reeks kwartaalresultaten die niet
echt konden overtuigen. Vooral in de

technologiesector en dan meer specifiek bij de chipfabrikanten lagen de
resultaten en prognoses aan de magere
kant. Het valt nu af te wachten of de andere kwartaalresultaten beleggers terug
kunnen geruststellen.

Obligatiemarkten
De rente op Amerikaanse 10-jarige
obligaties steeg in april tot de psychologische 3 %-drempel, wat bij sommige (aandelen-) beleggers leidde tot
koudwatervrees. Ook in Europa trok
de 10-jarige rente aan met een tiental
basispunten tot een nog steeds bescheiden niveau van om en bij de 0,60 %. Na
de flinke stijging van de spread (ver-

schil in rente tussen obligaties met
de hoogste kwaliteit (AAA-rating) en
obligaties met ‘aanvaardbare’ kwaliteit
(BBB-rating)) in maart, stabiliseerde
die rond de 110 basispunten in april. In
de VS krijgen obligatiebeleggers stilaan
een aanvaardbare vergoeding voor hun
obligaties. In Europa zijn we helaas nog
lang niet zo ver.

Voor meer informatie omtrent obligaties
en/of hun rating kan u terecht in:
Antwerpen +32 3 241 09 87
Mortsel +32 3 443 93 50
Sint-Martens-Latem +32 9 240 00 40
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Agricultuur - Houden
Amsterdam Commodities publiceerde resultaten die onder de verwachtingen uitkwamen door lagere volumes, volatiele
grondstoffenprijzen en een zwakke dollar.
Positief is wel dat het management liet verstaan dat de start van 2018 even goed was als
de start in 2017. Maar voorlopig nemen we
een afwachtende houding aan en verlagen
we ons advies naar ‘houden’.
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Kasteelplein Street Journal, The Markets!
en Flash! kan u terugvinden op onze
website dierickxleys.be onder de rubriek
Nieuws/Magazine en nieuwsbrieven.
* Koersdatum: 25/04/2018 Bron: Dierickx Leys Private Bank
Verantwoordelijke uitgever: Werner Wuyts
Opmaak: JEdesign.be
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‘The Markets!’ is een maandelijkse uitgave van Dierickx, Leys & Cie, Effectenbank NV. Kasteelpleinstraat 44-46, BE-2000 Antwerpen T +32 3 241 09 99 De redactie wordt
verzorgd door Willem De Meulenaer, Geert Campaert en Werner Wuyts. Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding. De beleggingsinstrumenten vermeld
in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. De Bank verstrekt langs deze weg geen persoonlijk beleggingsadvies. Meer informatie over de selectie en beoordelingsmethodes van hoger vermelde effecten
en de onafhankelijkheid van het onderzoek ervan vindt u op dierickxleys.be in de rubriek beleggingsadvies. De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De vermelde opinies kunnen in de toekomst wijzigen. De bedragen in vreemde valuta kunnen onderhevig zijn aan fluctuaties.

