
Datum Land Tijd Aandachtspunten Periode Consensus Vorig 

Maandag 7 juni DUI 08:00 Factory orders (MoM) APR +0,5% +3,0%

Dinsdag 8 juni DUI 08:00 Industrial production (MoM) APR +0,8% +2,5%

Dinsdag 8 juni DUI 11:00 ZEW Economic Sentiment index JUN 87,0 84,4

Woensdag 9 juni CHI 03:30 CPI inflation (YoY) MAY +1,5% +0,9%

Woensdag 9 juni DUI 08:00 Exports (MoM) APR +0,5% +1,3%

Donderdag 10 juni FRA 08:45 Industrial production (MoM) APR +0,5% +0,8%

Donderdag 10 juni ITA 10:00 Industrial production (MoM) APR +0,0% -0,1%

Donderdag 10 juni EUR 13:45 ECB depo rate N/A -0,50% -0,50%

Donderdag 10 juni VS 14:30 CPI inflation (MoM) MAY +0,4% +0,8%

Donderdag 10 juni VS 14:30 CPI inflation ex food and energy (MoM) MAY +0,5% +0,9%

Donderdag 10 juni VS 14:30 Initial jobless claims (in 1.000)  JUN 5 365 385

Vrijdag 11 juni VK 08:00 Industrial production (MoM) APR +2,0% +1,8%

Vrijdag 11 juni VS 16:00 Consumer sentiment (Univ. of Michigan), preliminary JUN 83,0 82,9
Dit document is opgesteld door InsingerGilissen, bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., (“InsingerGilissen”). InsingerGilissen staat onder toezicht van de ECB en 
CSSF en onder beperkt toezicht van AFM en de DNB. InsingerGilissen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvK-nummer 80510132, 
kantoorhoudende aan de Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam. Quintet Private Bank (Europe) S.A. is statutair gevestigd te Luxemburg. Dit document heeft uitsluitend 

een informatief karakter en is niet bedoeld om u een financieel product aan te bevelen, een (beleggings)advies te geven of u een beleggingsdienst te verlenen. In geval een 

product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie met betrekking tot dat product, advies of die 

dienst. Alle (beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u 
geschikt is. InsingerGilissen is houder van het auteursrecht op de gehele inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Dit document is gebaseerd op 

algemeen bekende en/of door InsingerGilissen betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de 

gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd.
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