
Datum Land Tijd Aandachtspunten Periode Consensus Vorig 

maandag 10 januari EUR 11.00 Unemployment Rate NOV 5,8% 7,3%

woensdag 12 januari CHI 02.30 CPI Y/Y DEC 1,7% 2,3%

woensdag 12 januari CHI 02.30 PPI Y/Y DEC 10,9% 12,9%

woensdag 12 januari EUR 11.00 Industrial Production Y/Y NOV N/A 3,3%

woensdag 12 januari VS 02.30 CPI Y/Y DEC 7,1% 6,8%

donderdag 13 januari VS 02.30 Initial Claims 8-jan 205K 207K

donderdag 13 januari VS 02.30 PPI Y/Y DEC N/A 9,6%

vrijdag 14 januari VS 03.15 Industrial Production M/M DEC 0,45% 0,50%

vrijdag 14 januari VS 04.00 Michigan Sentiment JAN 70,2 70,6

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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