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Indicatieve koersen 

EURUSD 1.2457 1.2477 GBPUSD 1.5726 1.5744 USDSGD 1.3094 1.3148
EURGBP 0.7914 0.7929 USDCHF 0.9626 0.9637 USDHKD 7.7445 7.7725
EURCHF 1.2001 1.2020 USDJPY 118.2013 118.3396 EURHUF 308.0387 309.5419
EURJPY 147.2895 147.6607 EURRUB 72.5495 72.6772 EURMXN 18.3640 18.4369
EURCAD 1.4395 1.4427 EURHKD 9.6568 9.6908 USDCAD 1.1543 1.1592
EURAUD 1.5082 1.5134 EURZAR 14.3487 14.4662 AUDUSD 0.8236 0.8281
EURNZD 1.6038 1.6078 EURCZK 27.4183 27.6607 NZDUSD 0.7752 0.7787
EURDKK 7.4363 7.4390 EURPLN 4.1622 4.1940 USDCNY 6.1817 6.2055
EURSEK 9.3994 9.4084 EURINR 77.7214 78.4198 EURCNY 7.7061 7.7376
EURNOK 9.1829 9.1922 EURTHB 40.6468 40.9848 EURRON 4.4756 4.4963

0.023 0.24285 Goud USD/Ounce 1219.8

0.082 0.34090 BrOil $-Fut 2M/vat 62.76
IRS € 10Y 0.868725 0.891325 Central Rate EMU 0.05000 GOil 0.2 €-Fut2M/T 465.61
OLO 10Y 0.888 Fed Funds  US 0.25000 466.62

Marktcommentaar

Technische commentaar  Economische cijfers

ULSD 10 ppm €/T

3M EURIBOR 

1M EURIBOR 3M LIBOR USD

6M LIBOR USD

EUR/USD: Resistance op :  1.2496  1.2507  Support op :  1.2437  1.2385
USD/JPY:  Resistance op :  119.21  119.39  Support op :  118.06  117.86
EUR/GBP: Resistance op :  0.7955 0.7973  Support op :  0.7929  0.7875

US: industrial output

BNP Paribas Fortis NV met maatschappelijke zetel Warandeberg 3, 1000 Brussel, België (de “Bank”), is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van dit document.  Dit document vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een 
aanbod tot de verkoop van, koop van of inschrijving op enig financieel instrument in enige jurisdictie en dit document vormt geen prospectus als bedoeld in de op het aanbieden of toelaten tot de handel van financiële instrumenten  toepasselijke regels. 
De Bank noch enige andere partij heeft actie ondernomen in enige jurisdictie waarin deze actie zou zijn vereist om de in dit document beschreven financiële instrumenten aan het publiek te mogen aanbieden. Dit document is niet goedgekeurd noch 
onderschreven en zal niet worden goedgekeurd noch onderschreven door een toezichthouder in welke jurisdictie dan ook. Het is uitsluitend bestemd voor personen die handelen in een professionele hoedanigheid.  Dit document bevat geen 
beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling. Dit document beoogt niet een volledige beschrijving te geven van de financiële instrumenten noch van de uitgevende instelling daarvan en evenmin van de mogelijk toepasselijke risico’s. Hoewel de 
Bank redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie opgenomen in dit document juist, duidelijk en niet misleidend is, aanvaardt noch  de Bank, noch de aan haar gelieerde vennootschappen, directeuren, adviseurs of 
werknemers, enige  aansprakelijkheid voor enige onjuiste, onvolledige  of ontbrekende informatie of voor enige directe of indirecte schade, verliezen, kosten, vorderingen, aansprakelijkheden of andere uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit het
gebruik van of het zich beroepen op  de in dit document vermelde informatie, tenzij in geval van opzet of ernstige tekortkoming. De Bank behoudt zich het recht voor de informatie in dit document zonder aankondiging te wijzigen en is niet verplicht 
(potentiële) beleggers over een dergelijke wijziging te informeren. De in dit document beschreven financiële instrumenten zijn mogelijk niet in alle jurisdicties beschikbaar. Een beleggingsbeslissing in deze financiële instrumenten dient niet uitsluitend  
te worden gebaseerd op dit document en dient slechts  te worden genomen na een zorgvuldige analyse van alle kenmerken en risico’s van het financiële instrument (zoals beschreven in [het Global Markets Product Risk Book] alsmede na het 
inwinnen van alle nodige informatie en adviezen van professionele adviseurs (waaronder fiscale adviseurs).  Bij het verlenen van diensten aan cliënten kan de Bank provisies, commissies of andere niet-geldelijke voordelen betalen aan of ontvangen 
van derden. De Bank is verplicht om maatregelen te treffen om belangenconflicten tussen haarzelf en haar cliënten en tussen andere cliënten te beheersen. De Bank handelt in overeenstemming met haar beleid inzake belangenconflicten, waarin de 
Bank die situaties heeft geïdentificeerd die tot een belangenconflict zouden kunnen leiden, alsmede de stappen die genomen zijn om dat conflict te beheersen. Indien de maatregelen op grond van ons beleid inzake belangenconflicten niet voldoende 
zijn om een specifiek geval te beheersen, zal de Bank de betreffende cliënt informeren omtrent de aard van het conflict opdat de cliënt een weloverwogen beslissing kan nemen.  BNP Paribas Fortis NV staat onder het prudentieel toezicht van de 
Nationale Bank van België , de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, onder de controle inzake beleggers - en consumentenberscherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en is 
ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A
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Goede morgen 

De laatste week voor de Kerstvakantie is ingezet. Het is wel onder een druilerig herfstweertje en met een nationale staking boven op, maar zoals 

een wijs man ooit zei..."elk nadeel heb ze foordeel". Antwerpen-Brussel in de spits, 50 minuten en dan nog met een ongeval op de ring....faut le 

faire!

Het belooft nog een boeiende week te worden waarin het, zoals steeds, nog alle kanten op kan zo juist voor de feestdagen. We beginnen nu 

woensdag in het Verenigd Koninkrijk waar de Britse centrale bank de uitslag bekend maakt van de Britse stresstest gehouden bij de acht grootste 

banken. Er zal voornamelijk gekeken worden naar wat er over blijft van de financiële slagkracht van de banken inden we te maken moesten 

krijgen met een forse daling van de prijzen op de huizenmarkten.

Later op woensdag zijn de Verenigde Staten dan weer aan de beurt. Beleggers hopen dan dat de Fed wat meer inzicht zal geven over het waar en 

wanneer van een renteverhoging in de VS. Zoals vorige week al meegedeeld werd, houdt men nauwlettend in het oog of er in de verklaringen 

achteraf de woorden "voor een aanzienlijke periode" gebruikt zullen worden. Het weglaten hiervan zou kunnen duiden op een sneller dan 

verwachte rentesprong. De recente economische cijfers nopen ons om aan te nemen dat het zinnetje er niet zal instaan.

Ook op woensdag krijgen we in Griekenland de eerste stemronde in de vervroegde presidentsverkiezingen. Op de financiële markten wordt 

gevreesd dat premier Samaras zijn hand een beetje overspeeld heeft. Indien de door Samaras vooruitgeschoven presidentskandidaat, voormalig 

EU-commissaris Stavros Dimas, er woensdag niet in slaagt om twee derde van het parlement achter zich te scharen krijgt hij nog twee pogingen 

(23 en 29 december). Indien de drie pogingen mislukken, volgen er begin 2015 vervroegde parlementsverkiezingen met de anti-europese 

oppositiepartij Syriza als favoriet. Zoals ze bij ons thuis zeggen...dan zijn we nog niet aan de nieuwe petatjes! 

Dat het wereldwijde economische herstel op dit moment bijna volledig op de schouders van Amerika ligt, bewezen de recente cijfers uit 

China. De Chinese economische groei komt dit jaar uit op 7.4 procent en wordt voor 2015 geschat op 7.1 procent, wat zomaar even het laagste 

cijfer is in de laatste 25 jaar. De oorzaak moet voornamelijk gezocht worden in de aanhoudende afname van investeringen in vastgoed. Indien 

deze afkoeling van de Chinese economie zich verder doorzet, zal de fragiele Europese economie hier zeker door onder druk komen te staan.
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