Nieuwsbrief januari 2016 – Valse start
Het beursjaar 2016 heeft een valse start gemaakt. Aanhoudende zorgen over de Chinese
economie en de steeds verder dalende olieprijs hebben de koersen onder druk gezet.
Wereldwijd daalden de aandelenbeurzen, in veel gevallen zelfs tot niveaus van begin
2014.
Door deze forse daling van aandelen en grondstoffen was vorige week een herbalancering
van onze portefeuilles noodzakelijk. Met deze herbalancering zijn aandelen en
grondstoffen aangekocht. Om dit mogelijk te maken zijn de overige fondsen gedeeltelijk
verkocht. Na de herbalancering zijn alle fondsen weer exact volgens de normweging in de
portefeuille opgenomen en is deze gepositioneerd om te profiteren van herstel op de
beurzen.
Aan de daling van de markten kwam eind vorige week een einde na uitspraken van ECB
president Draghi. Hij zinspeelde namelijk op verdere maatregelen om de inflatie aan te
wakkeren. Eventuele maatregelen worden op zijn vroegst in maart aangekondigd. Eén van
de opties is dat de ECB nog meer obligaties gaat opkopen, een andere mogelijkheid is dat
de rente nog verder verlaagd wordt.
De reden van de mogelijke extra maatregelen is dat de inflatie nog steeds niet aantrekt.
De dalende olieprijs is hier een belangrijke oorzaak van. Op dit moment verwacht de ECB
dan ook geen verbetering op dit vlak. Pas later in het jaar ziet de ECB een kans dat de
inflatie zal gaan stijgen.
Binnen de ECB bestaat grote verdeeldheid over extra stimuleringsplannen. Vooral de
noordelijke landen in Europa zijn tegen extra stimuleringsmaatregelen. Of en in welke
vorm de aanvullende maatregelen zullen worden ingevoerd, zal de komende maanden
ongetwijfeld blijken.
Index People verlaagt de kosten
Vanaf januari 2016 hebben wij een nieuw “toptarief“ geïntroduceerd. Over het meerdere
van €2.500.000 halveren wij de beheervergoeding. Hierdoor bedraagt de
beheervergoeding over dit deel van het vermogen nog slechts 0,1% per jaar!
De jaarlijkse kostenstructuur per 1 januari 2016:

Beheervergoeding*

Platformkosten

Vermogen tot €250.000

0,50%

0,16%

Over het meerdere van €250.000 tot €1.000.000

0,30%

0,16%

Over het meerdere van €1.000.000 tot €2.500.000

0,20%

0,16%

Over het meerdere van €2.500.000

0,10%

0,16%

* De weergegeven beheervergoeding is exclusief BTW
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Naast de verlaging van de kosten verdubbelen wij ook de handelsfrequentie voor onze
klanten. Tot op heden was het één keer per maand mogelijk zonder kosten geld te
investeren of te onttrekken. Dit is nu verhoogd naar twee keer per maand.
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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