Nieuwsbrief december 2016 – Beursjaar ten einde
Het beursjaar 2016 zal de boeken in gaan als zeer turbulent. De eerste weken van 2016
daalden de beurzen wereldwijd direct fors. De vluchtelingencisis en de economische
zorgen over China en de rest van de wereld lieten de beurzen een flinke stap terug doen.
Ook aan de daling van de olieprijs leek maar geen eind te komen.
De maanden die volgden stonden in het teken van het Britse referendum over het
lidmaatschap van de Europese Unie. Deze onzekerheid zorgde voor de nodige
stemmingswisselingen bij beleggers. Tegen alle peilingen in gebeurde het
onwaarschijnlijke: de Britten kozen voor de Brexit (uittreding uit de EU). Het bij een Brexit
voorspelde bloedbad op de beurs was echter van heel korte duur, na een flinke daling
herstelden de koersen naar een hoger niveau dan voor de Brexit.
Na een relatief rustige zomer met oplopende aandelenkoersen stonden de laatste
maanden in het teken van de Amerikaanse verkiezingen. Ook hier was de uitslag totaal
onverwacht, en ook hier bleef het voorspelde bloedbad op de beurs uit. De financiële
markten daalden helemaal niet, maar stegen juist na de overwinning van Trump.
Met de forse stijging in november en december komt 2016 ten einde. Ondanks de onrust
op diverse vlakken, is het dus toch een (zeer) positief jaar geworden.
Rendementen Index People
De behaalde rendementen in 2016 zijn op het moment van schrijven (29 december) 4,0%
voor de defensieve portefeuilles, 7,1% voor de neutrale portefeuilles en 10,7% voor de
meest offensieve portefeuilles. De rendementen zijn na aftrek van alle kosten.
Ook voor de organisatie Index People was 2016 een positief jaar. Wij hebben voor onze
klanten de interne kostenvoet van onze portefeuilles verder kunnen verlagen, maar ook
de kosten van onze dienstverlening hebben wij kunnen verlagen. Met het nieuwe “top”
tarief berekenen wij over het meerdere van €2.500.000 nog slechts 0,1% (excl. BTW) aan
beheerfee.
Wij wensen u alvast een prettige jaarwisseling en een positief 2017 toe!
LinkedIn
Wilt u op de hoogte worden gehouden over leuke en interessante nieuwsartikelen? Volg
en like Index People dan nu op LinkedIn!
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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