
Aandelenmarkten
De politieke strubbelingen in Italië 
zonden een schokgolf door de financië-
le markten. Eind mei doken de beurzen 
in Europa drie tot vier procent omlaag. 
De Italiaanse beurzen kregen uiteraard 
de hardste klappen en verloren zelfs 
ruim meer dan 10 %. Het vertrouwen 

in Europa en de euro werd opgezegd: de 
eenheidsmunt dook sinds medio april 
een zestal procent lager tegenover de 
dollar ($/€ 1,1629 - 30/05/2018). Ook 
tegenover andere munten verloor de 
euro terrein. De Amerikaanse beurzen 
ondervonden slechts in beperkte mate 

hinder van de Europese problematiek, 
en stonden eind mei nog (lichtjes) in 
de plus op maandbasis. De belofte van 
Saudi-Arabië en Rusland om de olie-
productie op te voeren als de olieprijs 
te fors zou stijgen, duwde de prijs voor 
het zwarte goud een 5 % lager.
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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

Obligatiemarkten
De politieke impasse in Italië bleef ook 
op de obligatiemarkten niet zonder 
gevolg. De Italiaanse tienjarige rente, 
die in april nog minder dan 1,80 % be-
droeg, explodeerde tot boven de 3 %. 
De besmetting deinde uit naar andere 
landen zoals Spanje en Portugal, die 
hun tienjarige rente zagen stijgen van 
respectievelijk 1,2 % en 1,6 % tot 1,6 % 
en 2,10 %. Duitsland fungeerde zoals 

steeds als toevluchtsoord in tijden van 
problemen, en zag de tienjarige rente 
dalen van ongeveer 0,65 % tot onder 
de 0,30 %. Ook voor de bedrijfsobli-
gaties bleef de vlucht naar veiligheid 
niet zonder gevolgen. De spreads (ver-
schil in rente tussen obligaties met de 
hoogste kwaliteit (AAA-rating) en 
obligaties met ‘aanvaardbare’ kwaliteit 
(BBB-rating)), sprong van 110 basis-

punten naar meer dan 160 basispunten 
(1,60 %).

Opiniewijzigingen

Datum Naam Oud advies Nieuw advies Reden advieswijziging
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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 risicokenmer- 
ken 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 betrouw- 
bare indicator voor toekomstige resultaten. De vermelde opinies kunnen in de toekomst wijzigen. De bedragen in vreemde valuta kunnen onderhevig zijn aan fluctuaties.

Kasteelplein Street Journal, The Markets! 
en Flash! kan u terugvinden op onze 

website dierickxleys.be onder de rubriek 
Nieuws/Magazine en nieuwsbrieven.
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IWG  £ 3,03*
Vastgoed - Houden
IWG meldde op 11 mei nabeurs dat het 
bedrijf in gesprek was met drie verschillende 
private equitybedrijven. Deze bedrijven 
waren alle drie geïnteresseerd in een even- 
tuele overname van IWG via een bod in 
cash. Het aandeel reageerde positief op dit 
nieuws en klom 20 % hoger tot meer dan 
3 pond. Volgens de Britse overnamewetge-
ving moeten ze nu een concreet bod uit-
brengen ten laatste op 8 juni. Na de grote 
koersstijging zit het overnamebod al gro-
tendeels in de koers verwerkt en lijkt het 
opwaarts potentieel niet zo groot meer. Het 
aandeel zit nu dan ook in de ‘houden’zone.
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