Nieuwsbrief maart 2016 – Index wordt niet verslagen
Uit onderzoek van S&P Dow Jones Indices blijkt dat nergens in Europa traditionele, actieve
beleggingsfondsen zo massaal achterblijven bij de index als in Nederland. Geen enkel
fonds dat zich richt op Nederlandse aandelen wist over een periode van 5 jaar de index te
verslaan.
In Nederland is in 2015 slechts één op de drie fondsen er in geslaagd om de Nederlandse
index voor te blijven. Als de periode langer wordt, slagen hier echter steeds minder
fondsen in. Over een periode van drie jaar blijft ongeveer 93% achter, over vijf jaar 100%
over tien jaar gemeten blijft 97% achter bij de index. Ook bredere fondsen, bijvoorbeeld
met Europa als beleggingsgebied, verliezen over een langere periode ten opzichte van de
index. In 2015 wist 68% van deze fondsen de S&P Europe 350-index te verslaan. Echter
over een periode van vijf jaar weet nog maar 20% van de fondsen de index voor te blijven.
Miljarden onttrokken aan beleggingsfondsen
In januari van dit jaar is ruim 60 miljard dollar onttrokken aan beleggingsfondsen, meldt
de Financial Times. Dit is het hoogste onttrekkingspeil sinds het dieptepunt van de
financiële crisis. Vooral Europese fondsen werden massaal van de hand gedaan, zij hadden
te maken met een uitstroom van 42,6 miljard. De onttrekkingen vielen samen met, en
werden vermoedelijk ingeleid door, de zeer hevig fluctuerende beurzen aan het begin van
het jaar. Onder andere zorgen over de economie van China deden de beurzen wereldwijd
fors dalen.
Emotie is één van de grootste tegenstanders van beleggers. In januari en februari daalden
de beurzen na hevige fluctuaties fors, het herstel kwam echter in maart. Beleggers die in
paniek aandelen van de hand hebben gedaan, hebben van het herstel in maart niet
geprofiteerd.
Gewijzigde bereikbaarheid
Op vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) en maandag 28 maart (2de Paasdag) is Index People
de gehele dag gesloten.
LinkedIn
Wilt u op de hoogte worden gehouden over leuke en interessante nieuwsartikelen? Volg
Index People dan nu op LinkedIn!
Rendementen Index People
In maart zijn alle portefeuilles fors in waarde toegenomen. Echter, de rendementen vanaf
1 januari zijn nog wel negatief. De meest defensieve portefeuille is ten opzichte van 1
januari gedaald met 0,3%, de meest offensieve portefeuille met 3,8%.
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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