Nieuwsbrief april 2016 – Geen aanpassingen in beleid centrale banken
De Federal Reserve (Fed) heeft de rente conform de verwachting van de markt
onveranderd gelaten. De Fed ziet de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten aantrekken,
maar ziet ook dat de economische groei aan het vertragen is. De Fed vindt daarom alleen
een geleidelijke stijging van de rente te rechtvaardigen. Hiermee blijft het erg onzeker of
de rente tijdens de volgende vergadering in juni verhoogd wordt.
De Bank of Japan stelde tijdens de vergadering op 27 april j.l. de markten teleur door het
monetaire beleid niet verder te verruimen. Economen rekende op extra
stimuleringsmaatregelen omdat de consumentenprijzen in Japan voor het eerst sinds
2013 gedaald waren. Omdat het bestrijden van deflatie één van de speerpunten van de
Japanse premier Abe is, werd er gerekend op extra maatregelen. Deze teleurstelling
resulteerde in een koersdaling van ruim 3% op de Japanse beurs.
Tijdens de maandelijkse vergadering liet ook de Europese Centrale Bank (ECB) weten de
rente niet te wijzigen. Dit was conform de verwachting van de markt. De ECB heeft vorige
maand immers al een uitgebreid pakket aan extra stimuleringsmaatregelen aangekondigd.
Griekenland terug op (financiële) agenda
De ministers van financiën uit de Eurozone onderhandelen wederom met Griekenland
over nieuwe kredieten. Deze zijn ook hard nodig, want de Griekse kas begint weer leeg te
raken. De komende maanden, vooral in juni en juli, dienen er weer een fors aantal
leningen afgelost te worden.
De Europese geldschieters en het IMF eisen een noodpakket dat in werking treedt als de
financiële situatie van de overheid er in de komende jaren slechter uitziet dan nu wordt
voorzien. Vooral deze nieuwe bezuinigingen liggen in Griekenland politiek erg gevoelig,
zelfs als ze niet direct ingevoerd hoeven te worden. Voorzitter van de Eurogroep,
Dijsselbloem, verwacht ondanks de lastige onderhandelingen binnen twee weken een deal
te kunnen bereiken met Griekenland. Hij gaf aan optimistisch te zijn en zeker te weten dat
er een oplossing gevonden kan worden.
Gewijzigde bereikbaarheid
Op donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 6 mei en maandag 16 mei (Tweede
Pinksterdag) is Index People de gehele dag gesloten.
Rendementen Index People
In april zijn de portefeuilles van Index People verder hersteld. De behaalde rendementen
in 2016 variëren momenteel van 0,5% (behoudend) tot een negatief rendement van 2,2%
(zeer offensief).
Meer informatie over de dienstverlening van Index People
Op onze website vindt u uitgebreide informatie over de dienstverlening van Index People:
www.indexpeople.nl
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