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Nieuwsbrief september 2016 – Onverwacht olieakkoord 
 
De Opec, de organisatie van olie-exporterende landen, heeft tegen de verwachtingen in 
een akkoord bereikt over het verlagen van de olieproductie. De productieverlaging moet 
een einde maken aan het wereldwijde overaanbod op de oliemarkt, daarnaast zal het de 
prijs van olie opdrijven. Slecht nieuws voor consumenten want de prijs van benzine zal 
vermoedelijk ook gaan stijgen, maar goed nieuws voor beleggers. De aandelenmarkten 
reageerden direct met een forse stijging.  
 
Einde aan daling olieprijs? 
De oliestaten zullen tijdens de volgende officiële Opec vergadering in november een 
definitief akkoord proberen te sluiten. Tijdens deze vergadering zal er verder invulling 
gegeven gaan worden aan het akkoord. 
 
Het akkoord moet een einde maken aan de al twee jaar durende daling van de olieprijs. 
Destijds was er wereldwijd een enorme toename in het aanbod van olie. Deze stijging 
kwam onder andere door de Verenigde Staten die op een winstgevende wijze olie uit 
schaliegesteente wisten te winnen. De leden van de Opec reageerden door ook fors meer 
olie te produceren om op deze manier een overaanbod te creëren en de prijs te drukken. 
Met deze prijsdaling wilde de Opec de concurrentie de markt uitdrukken. Hoewel deels 
gelukt, is het maar zeer de vraag of bijvoorbeeld de Verenigde Staten niet opnieuw olie uit 
schaliegesteente gaan winnen als de prijs van de olie weer oploopt. Ook Rusland, geen lid 
van de Opec, maar wel een groot olieproducent, beslist pas in november of zij zich 
aansluit bij het akkoord. 
 
Opnieuw geen renteverhoging in Amerika 
De afgelopen maanden is er meerdere keren door de Fed aangegeven dat de kans op een 
renteverhoging in september steeds groter werd. Deze maand bleek echter dat de Fed 
besloten heeft de rente nog niet verder te verhogen. De verwachting is dat ook bij de 
volgende bijeenkomst geen renteverhoging wordt doorgevoerd. Deze bijeenkomst is 
namelijk vlak voor de Amerikaanse verkiezingen en een renteverhoging kan dan als een 
politiek statement gezien worden. De beslissing over het verhogen van de rente zal 
daarom naar verwachting doorschuiven naar december. Van het oorspronkelijke plan om 
de rente in 2016 vier keer te verhogen is tot op heden nog niets terecht gekomen. Steeds 
weer zijn er redenen om de rente ongewijzigd te laten. In de eerste maanden van het jaar 
was de onrust op de financiële markten groot, daarna volgde een onzekere periode door 
het Britse referendum en nu zijn de Amerikaanse verkiezingen in aantocht. Dit, in 
combinatie met niet overtuigende cijfers over de Amerikaanse economie, leidt er toe dat 
de rente nog niet verhoogd is. Voor aandelenmarkten wordt het overigens als positief 
gezien dat de rente niet verhoogd is. Een oplopende rente gaat (theoretisch) meestal 
samen met een daling van aandelenmarkten. 
 
Nederland uit de crisis 
Dichter bij huis bleek dat Nederland uit de crisis is. De economie zal naar verwachting 
volgend jaar met 1,7% groeien. Een tegenvaller is dat de werkloosheid minder hard 
terugloopt dan eerder werd verwacht. Voor volgend jaar verwacht het kabinet dat 
iedereen er in koopkracht op vooruit gaat. 
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Rendementen 
De behaalde rendementen sinds het begin van het jaar (na alle kosten) zijn op dit moment 
3,2% voor de behoudende portefeuilles, 4,1% voor de neutrale portefeuilles en 4,8% 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 
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