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=============================================================================== 

Vertrouwen inkoopmanagers en consumenten op een dramatisch laag 

niveau, de beurzen trekken hun eigen pad.  

Het vertrouwen in de economie door inkoopmanagers staat lager dan tijdens de top van financiële 

crises, Europese burgers verwachten een hoge werkeloosheid. De Europese lidstaten en Verenigde 

Staten zijn nog niet instaat gebleken om met een gecoördineerde aanpak te komen.  

• Het dodental in Italië neemt langzaam af; wat erop wijst dat corona in Italië over het 

hoogtepunt is.  In het geval van China duurde het nog ruim een maand na de “top van de 

curve” voordat er geen nieuwe infecties gevonden werden. 

• Nu de ECB vol inzet op het opkopen van staatobligaties is de bij behorende rentestand geen 

goede indicator meer. Wat overblijft zijn de indexen van de beurzen en bijvoorbeeld indexen 

van inkoop managers en consumentenvertrouwen: 

• Europese beurzen openden vandaag sterk in de plus (5%), evenals Amerikaanse 

futures.  Reden is dat Italië over de curve lijkt te zijn (dodental neemt af), de actie 

van de FED gister, en het aankomende Amerikaanse noodplan.  De volatiliteit en 

paniek is de afgelopen dagen minder, wat wijst op mogelijke bodemvorming. 

• De inkoop index voor inkoper ziet er erg slecht uit. De score staat voor maart op 

31,4 tegen 51.6 in februari dit jaar. De index score van 31,4 is veel lager dan op het 

hoogte punt van de financiële crisis en is sinds de jaren ‘90 niet voorgekomen. De 

klappen vallen voornamelijk in de vrijetijdssector en transportsector.  

• Ook is er een grote angst onder consumenten. Uit een onderzoek (Morgan Stanley) 

in Duitsland, Frankrijk, Italië en het VK blijkt dat een derde bang is voor het verliezen 

van de eigen baan of dat een familielid werkeloos wordt. 

• Ook de Europese Commissie publiceerde haar maandelijkse cijfers over het 

consumentenvertrouwen in de Europese unie. Deze lieten in maart een scherpe 

daling zien naar het laagste niveau in vijf jaar. 

• Kristalina Georgieva (IMF) verwacht een dat de coronacrisis qua economische effecten op 

zijn minst net zo groot zijn als de crisis in 2008. Wel wordt een spoedig herstel in 2021 

verwacht.  

• De olieprijs ligt vandaag op 28 dollar per vat.  

• Duitsland richt een bail-out fonds om met een omvang van 750 miljard 

o 156 miljard voor sociale uitgaven en 50 miljard voor ZZP’ers 
o 600 miljard noodfonds: 

▪ 400 miljard voor garantiestellingen 
▪ 100 miljard leningen via staatsbank KfW 
▪ 100 miljard voor staatsdeelnemingen 

o KfW heeft ook nog 500 miljard extra om liquiditeit van Duitse bedrijven te stuwen.  

• Voor de tweede keer haalde het $1.6 biljoen noodplan niet de benodigde 60 stemmen in de 
Amerikaanse senaat.  Democraten liggen dwars omdat ze meer sociale wetgeving willen; 
zoals het kwijtschelden van studieschuld, betalingen (helikoptergeld) aan niet-
belastingbetalende immigranten en werklozen en meer steun voor medisch personeel en 
ziekenhuizen. Treasury Secretary Mnuchin denkt wel dat overeenstemming dichtbij is.  

• Boeing en General Electric kondigden reacties op corona aan. Boeing stelden een groot deel 
van haar werknemers op non-actief na het stopzetten van de productielijn in Seattle, waar in 



totaal meer dan 70,000 mensen werken.  Boeing heeft gevraagd om in het noodplan zo’n 
$60 miljard aan steun te krijgen.  GE ontsloeg 10% (2,600) van haar jet-engine tak.   

• De Ministers van Financiën van de Europese Commissie hebben op 23 maart 
besloten dat de begrotingsregels van de EU tijdelijk buitenwerking worden gesteld. 
Het stabiliteits- en groeipact maakt het mogelijk dit te doen in economisch zeer 
slechte omstandigheden. Dit besluit impliceert dat tekorten van overheden verder 
kunnen oplopen, zodat overheden wanneer nodig extra geld kunnen inzetten voor 
het bestrijden van de crisis.  

• Volgens ING is het consumentenvertrouwen in de maand maart geheel omgeslagen. Op 11 

maart – vlak voor de aangekondigde verscherpte maatregelen in Nederland – hadden 

consumenten nog een positief beeld van de economie (+8). In iets meer dan een week is dit 

veranderd in een beeld dat een ruime meerderheid van de Nederlanders een negatief beeld 

heeft over de economie (-36). 

 


