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Nieuwsbrief juli 2016 – Nasleep van het Brexit referendum 
 
Eind juni koos het Britse volk onverwacht voor een vertrek uit de Europese Unie. In onze 
vorige nieuwsbrief zijn wij ingegaan op de eerste effecten daarvan op de financiële 
markten. Hoewel duidelijk is dat de Brexit een langdurig proces gaat worden en dat de 
uiteindelijke effecten pas op lange termijn zichtbaar zijn, zijn de eerste gevolgen nu al 
merkbaar. 
 
Nu veel bedrijven de kwartaalcijfers bekend maken wordt er vol verwachting gekeken 
naar inschattingen van deze bedrijven voor de toekomst. Zo stelde bijvoorbeeld Air-France 
KLM al dat het, naast de angst voor terreur, ook hinder ondervindt van de Brexit. Ook voor 
de toekomst geven zij aan dat de Brexit zeker impact gaat hebben op de resultaten. In het 
Verenigd Koninkrijk  kondigde Lloyds, één van de grootste banken, een ontslag van 3000 
medewerkers aan. Volgens Lloyds is het ontslag een direct gevolg van de Brexit en ze laat 
bovendien weten niet optimistisch te zijn over de toekomst. 
 
Fed laat rente ongewijzigd 
De Fed (centrale bank van de Verenigde Staten) liet de rente bij de meest recente 
vergadering ongemoeid. Volgens de centrale bankiers groeit de Amerikaanse economie 
nog steeds gematigd en ook de arbeidsmarkt herstelde weer na een tegenvallend cijfer in 
mei. Daarnaast geeft Fed aan dat de risico’s op korte termijn voor de economie 
afgenomen zijn. Hiermee lijkt de centrale bank te hinten op een renteverhoging op korte 
termijn. 
 
Beleggers vaak te positief over toekomstige rendementen 
Uit de Global Investors Study 2016 van Schroders blijkt dat Nederlandse beleggers vaak 
een onrealistisch beeld hebben van potentiële rendementen op hun investeringen. Het 
onderzoek, dat is uitgevoerd in 28 landen, laat echter ook zien dat niet alleen 
Nederlanders vaak te positief denken over het rendement in de toekomst. Wereldwijd 
rekenen beleggers gemiddeld op 9,1% per jaar. In Nederland wordt een gemiddeld 
rendement van 7,3% per jaar verwacht. Beleggers van 35 jaar en ouder zijn wat 
voorzichtiger; zij verwachten een rendement van 6,6%. De realiteit is volgens het 
onderzoek echter een stuk minder rooskleurig, wereldwijd ligt het verwachte rendement 
van aandelen gemiddeld op 3,8%. 
 
Ook is de beleggingshorizon van vooral jonge beleggers relatief kort. Zij verwachten 
aandelen gemiddeld 3,6 jaar aan te houden. In het onderzoek wordt, gezien de huidige 
volatiliteit, een horizon van minimaal 5 jaar als realistisch gezien. 
 
Nieuwe website Index People 
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat onze nieuwe website live is. Op de website kunt u 
eenvoudig en overzichtelijk uitgebreide informatie over Index People vinden. De komende 
maanden zullen wij de website verder optimaliseren en uitbreiden. Heeft u vragen of 
opmerkingen over de website? Wij horen het graag! 
 
Rendementen 
Na de onrust op de financiële markten naar aanleiding van de Brexit eind vorige maand, 
zijn de markten in juli wat meer tot rust gekomen. Het beurssentiment was positief. 
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Aandelenbeurzen herstelden tot de niveaus van voor de Brexit. In veel gevallen werden 
deze niveaus zelfs gebroken. Alle profielen bij Index People zijn de afgelopen maand dan 
ook in waarde toegenomen. 
 
De behaalde rendementen sinds het begin van het jaar (na alle kosten) zijn op dit moment 
2,6% voor de behoudende portefeuilles, 2,8% voor de neutrale portefeuilles en 2,6% voor 
de meest offensieve portefeuilles. 
 
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 
 
© The Index People B.V., Haarlem juli 2016 
 

https://www.linkedin.com/company/the-index-people?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A737628751458813587608%2CVSRPtargetId%3A208718%2CVSRPcmpt%3Acompanies_cluster
http://www.indexpeople.nl/

