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1. INTRODUCTION 

 
 
Les marchés boursiers ont poursuivi leur tendance haussière ces dernières semaines, faisant du mois de mars un 

excellent mois pour la bourse. Les rendements obligataires américains restent proches de leurs sommets 

récents. Aux États-Unis, les indicateurs économiques semblent indiquer un relance solide. 

 

Tendances 
Le S&P 500 a franchi un nouveau record absolu et clôturé pour la première fois une journée de marché au -delà 

de 4 000 points. L’indice européen Stoxx 600 a égalé son sommet « pré-coronavirus » atteint en février 2020 

malgré la mise en œuvre de nouvelles mesures plus strictes dans la lutte contre la Covid. Les mêmes facteurs 

continuent de déterminer le cours des actions. Aux États-Unis, le programme de relance proposé par le 

gouvernement Biden a répondu aux attentes et va donner un sérieux coup de fouet à l’économie au cours des 

années à venir. Mais il y a un revers à cette médaille, sous la forme d’augmentations d’impôts. Les styles 

d’investissement « valeur » et « croissance » ont évolué de façon similaire. 
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Dienst Beschrijving Betrokken gegevens Toegang tot gegevens 

Gebruikersondersteunende 

activiteiten 

IT-ondersteuning aan 

gebruikers van Banque 

Degroof Petercam 

Luxembourg 

In het kader van dit  

contract kan de  

dienstverlener sporadisch 

en in het kader van IT-

bijstand toegang hebben 

tot gegevens die gehost 

worden in de IT-systemen 

van Banque Degroof  

Petercam Luxembourg. 

In dit kader kan bepaalde 

beperkte informatie op 

vertrouwelijke en  

beveiligde wijze  

toegankelijk worden  

gemaakt voor een  

professional uit de finan-

ciële sector (PSF) die in 

Luxemburg is gevestigd 

en/of voor medewerkers 

van de Banque Degroof 

Petercam in België. 

Activiteiten in verband met 

routinematige IT-operaties 

en onderhoud van IT-

systemen 

Geplande of  

uitzonderlijke activiteiten 

om de IT-verwerking te 

controleren, de  

serviceniveaus te  

handhaven of te reage-

ren op incidenten op IT-

diensten of -systemen 

van Banque Degroof  

Petercam Luxembourg 

In het kader van dit  

contract kan de  

dienstverlener sporadisch 

en in het kader van  

specifieke operaties  

toegang hebben tot  

gegevens die gehost 

worden in de IT-systemen 

van Banque Degroof  

Petercam Luxembourg. 

In dit kader kan bepaalde 

beperkte informatie op 

vertrouwelijke en  

beveiligde wijze  

toegankelijk worden  

gemaakt voor een  

professional uit de  

financiële sector (PSF) die 

in Luxemburg is gevestigd 

en/of voor werknemers 

van de Banque Degroof 

Petercam in België. 

Activiteiten in verband met 

functionele en technische 

wijzigingen en IT-

ontwikkeling 

Activiteiten die bestaan 

in het laten evolueren, 

ontwikkelen,  en testen 

van nieuwe IT-functies 

voor Banque Degroof 

Petercam Luxembourg of 

haar cliënten 

In het kader van IT-

ontwikkeling of -tests kan 

de dienstverlener  

sporadisch en op bevei-

ligde wijze toegang  

krijgen tot een steekproef 

van gegevens die in het 

bezit zijn van Banque 

Degroof Petercam 

Luxembourg. 

In dit kader kan bepaalde 

beperkte informatie op 

vertrouwelijke en  

beveiligde wijze  

toegankelijk worden  

gemaakt voor een  

professional uit de  

financiële sector (PSF) die 

in Luxemburg is gevestigd 

en/of voor werknemers 

van de Banque Degroof 

Petercam in België. 
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Dienst Beschrijving Betrokken gegevens Toegang tot gegevens 

Activiteiten in verband met 

de hosting van IT-

infrastructuur 

Geplande of  

uitzonderlijke operaties 

om technische  

activiteiten te controle-

ren en het niveau van 

dienstverlening op de IT-

infrastructuur van  

Banque Degroof  

Petercam Luxembourg te 

handhaven 

In het kader van dit  

contract host de  

dienstverlener bijna alle 

gegevens en systemen 

van Banque Degroof  

Petercam Luxembourg. 

Het beheer van deze 

outsourcing is in handen 

van Bank Degroof  

Petercam. 

De gegevens worden  

gehost in Luxemburg bij 

een Luxemburgse  

serviceprovider (PSF-

gecertificeerd. Onder  

bepaalde voorwaarden 

kunnen de gegevens op 

vertrouwelijke en  

beveiligde wijze  

toegankelijk worden  

gemaakt voor een  

professional uit de  

financiële sector (PSF) die 

in Luxemburg is gevestigd 

en/of voor werknemers 

van de Banque Degroof 

Petercam in België. 

Activiteiten in verband met 

de Swift-infrastructuur en 

de Swift-berichten  

Dagelijks beheer van de 

Swift-infrastructuur en de 

Swift-berichten voor 

Banque Degroof  

Petercam, Banque  

Degroof Petercam 

Luxembourg en Degroof 

Petercam Asset Services 

In het kader van dit  

contract host de Swift-

dienst Bureau beheerd 

door BIL (Banque  

Internationale à  

Luxembourg) de Swift-

infrastructuur en de 

Swift-toepassingen voor 

Banque Degroof  

Petercam, Banque  

Degroof Petercam 

Luxembourg en Degroof 

Petercam Asset Services.  

De Swift-infrastructuur en 

Swift-toepassingen wor-

den gehost door BIL  

(Banque Internationale à  

Luxembourg), een  

Luxemburgse financiële 

instelling die onder  

toezicht staat van de CSSF 

in Luxemburg. Onder be-

paalde voorwaarden  

kunnen de gegevens op  

vertrouwelijke basis  

toegankelijk worden  

gemaakt voor een  

onderaannemer van BIL, 

die in Polen is gevestigd. 

 


