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Maanden Euribor Eonia Swap Index

Huidig Vorig Huidig Vorig
Looptijd Bonds CDS IRS/CMS

Bron Naam Huidig Sinds Vorig

Eonia - Overnight -0,238 -0,244 - -
1 wks -0,230 -0,228 -0,186 -0,182
2 wks -0,226 -0,224 -0,211 -0,212
3 wks - - -0,238 -0,220
1 mnds -0,199 -0,201 -0,224 -0,227
2 mnds -0,162 -0,162 -0,230 -0,234
3 mnds -0,131 -0,131 -0,238 -0,238
4 mnds - - -0,256 -0,246
5 mnds - - -0,262 -0,251
6 mnds -0,040 -0,040 -0,258 -0,268
7 mnds - - -0,264 -0,259
8 mnds - - -0,265 -0,262
9 mnds 0,004 0,004 -0,267 -0,265
10 mnds - - -0,269 -0,268
11 mnds - - -0,269 -0,269
12 mnds 0,060 0,060 -0,277 -0,270

1 jrs -0,401 29 -0,037
2 jrs -0,293 -0,021
3 jrs -0,217 0,069
4 jrs -0,110 0,194
5 jrs 0,027 68 0,333
6 jrs 0,169 0,472
7 jrs 0,322 0,614
8 jrs 0,499 0,741
9 jrs 0,673 0,868
10 jrs 0,805 103 0,977
15 jrs 1,138 1,368
20 jrs 1,330 1,534

Europese Centrale Bank Main refinancing operations 0,05 11/09/2014 0,15
Europese Centrale Bank Marginal lending facility 0,30 11/09/2014 0,40
Europese Centrale Bank Deposit facility -0,30 09/12/2015 -0,20
Ministerie van Justitie Wettelijke rente (niet-handel) 2,00 01/01/2015 3,00
Australië Target Cash rate 2,00 05/05/2015 2,25
Nieuw-Zeeland Official Cash rate 2,50 10/03/2011 3,00
Canada Overnight Targetrate 0,50 15/07/2015 1,00
Denemarken Lending rate 0,05 20/01/2015 0,20
Hongarije Basisrente 1,35 22/07/2015 2,50
Japan Disconto 0,10 16/11/2008 0,30
Noorwegen Key policy rate (sight) 0,75 24/09/2015 1,00
Verenigd Koninkrijk Repo rate 0,50 05/03/2009 1,00
Verenigde Staten Fed. Funds (bovenkant) 0,50 17/12/2015 0,25
Verenigde Staten Prime rate 3,25 16/12/2008 4,00
Zuid-Afrika Repo rente 5,75 20/07/2012 5,00
Zweden Repo rente -0,35 08/07/2015 -0,25
Zwitserland Target-rente (midden) -0,75 15/01/2015 -0,25
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OFFICIËLE TARIEVEN

MauritsKuypers
Warschau

Debeurs van Polen is in een duik-
vluchtbeland.Beleggers zijnalsde
dood voor het beleid van de nieu-
weregering,dieonder leidingstaat
vandenationaal-conservatievepar-
tijRechtenRechtvaardigheid(PiS).

DePoolsebeursgraadmeterWIG
20heeft sindsmei een kwart verlo-
ren. En ook de koersen van staats-
obligaties zijn stevig gedaald door-
datbeleggersvrezendatdePiSzich
nietzalhoudenaandeEuropesebe-
grotingsregels. ‘Het begon inmei
metdeverkiezingvanAndrzejDuda
tot president’, zegt DariuszGorski,
hoofd vermogensbeheer bij Bank
Zachodni. ‘Endaarna ishetmetde
winstbijdeparlementsverkiezingen
alleenmaar erger geworden.’

‘Onzepolitici zijn voor 100%ver-
antwoordelijk voor dit rampzalige

beursjaar’, stelt SebastianBuczek,
ceovanvermogensbeheerderQuer-
cusTFI.Volgenshemisdecrashver-
oorzaakt doormaatregelen die de
PiS heeft aangekondigd. Het gaat
ondermeeromhetmonddoodma-
kenvanhetConstitutioneelHofen
de invoering van eenbelasting van
0,39%opallebanktegoeden,diede
banksector jaarlijks €1,6mrd kan
gaan kosten. ‘En dat kan nog er-
gerwordenalsderegeringhetplan
doorzet huiseigenaren schadeloos
te stellen voor dedoor hen afgeslo-
tenhypothekeninfranks’,zegtGor-
ski. Het gaat om600.000 gezinnen
die door dewaardestijging van de
franktegeneenstropaankijkenvan
€4,6mrd. De PiS vindt dat de ban-
kendatmoeten vergoeden, omdat
zij de leningenhebbenverkocht.

DePoolsecentralebankpresident
Marek Belka heeft gewaarschuwd
dat dit een ‘zware bankcrisis’ kan

uitlokken.Hetisdanookgeenwon-
der dat banken en verzekeraars tot
de slechtst presterende aandelen
behoren, met koersverliezen tot
35%.Endeonzekerheidzalnogeen
tijdjeaanhouden,verwachtBuczek:
‘Alsonzepoliticizodoorgaan,zitten
we in 2017 in een economische en
sociale crisis.’ Nu groeit de econo-
mieop jaarbasismet3,5%.

DePiS-regeringzelfvindtditover-
dreven. ‘Het is ongefundeerd’, zei
vicepremierMateuszMorawiecki,
die volgens veelmensenuit het be-
drijfsleven voor een vandeweinige
lichtpuntjes inhetkabinet zorgt.

Hijprobeertdemarktenalweken
tesussenmetuitsprakenals ‘ikben
zelf eenbankierenbegrijpdaarom
demarkten’.VolgenshemzaldePiS
niets doenwat de economie in ge-
vaarbrengtenhetbegrotingstekort
zal de komende jaren eerder dalen
danstijgen.
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Beleggersontvluchten
nationaal-conservatief Polen

Brussel
Niet alleen beleggers
hebben grote zorgen
over de ontwikkelin-
gen in Polen. Ook in
Brussel kijken ze met
argusogen naar het
Oost-Europese land. De
Luxemburgse premier
Jean Asselborn, die mo-
menteel de Europese
Raad voorzit, vindt dat
de Europese Commissie
niet dezelfde fout moet
maken als bij Hongarije
en even de andere kant
opmoet kijken.
In een gesprek met
persbureau Reuters
waarschuwde hij af-
gelopen woensdag
dat met de onlangs
veranderde spelregels
voor de hoogste Poolse
rechtbank, het Consti-
tutioneel Hof, ook voor
andere rechtbanken
de onafhankelijkheid
op het spel staat, en
daarmee de hele me-
ningsvrijheid in Polen.
‘De ontwikkelingen in
Warschau roepen he-
laas herinneringen op
aan het ontstaan van
vroegere dictatoriale
regimes.’
Asselborn vindt dat er
gedreigd moet worden
met sancties. Beleggers
zullen dat waarschijn-
lijk niet zo’n gek idee
vinden.

Angst voor beleid van nieuwe regering jaagt investeerders het land uit
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