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Nieuwsbrief maart 2017  
 
Sinds de verkiezing van Trump zijn de aandelenmarkten fors gestegen. Beurzen in de 
Verenigde Staten bereikten zelfs recordniveaus. Een belangrijke stimulans voor deze 
stijging waren de belastinghervormingen die Trump door wilde voeren. Met deze 
hervormingen zouden bedrijven veel minder belasting gaan betalen waardoor de winst 
van deze bedrijven zou stijgen. Daarnaast moest het plan zorgen voor een enorme 
banengroei wat de economische groei verder zou stimuleren.  
 
Nu Trump zijn nieuwe zorgwet op het laatste moment moest intrekken omdat hij niet 
voldoende steun kreeg uit de eigen partij, twijfelen velen of hij de andere plannen wel 
door kan voeren. Door deze onzekerheid was er de afgelopen week wat onrust op de 
financiële markten. Aandelen kregen te maken met een (relatief kleine) daling en 
traditionele vluchthavens zoals goud zaten in de lift. 
 
Fear & Greed index daalt 
De Fear & Greed (angst & hebzucht) stemmingsbarometer van de Amerikaanse S&P is de 
laatste twee weken snel gedaald. Deze index wordt gemeten op basis van een aantal 
parameters. Het grootste deel van de zeven parameters (bijvoorbeeld volatiliteit en vraag 
naar veilige havens) staan op extreme fear. Echter, de vraag is of deze index een goede 
bron is om beleggingsbeslissingen op te baseren. In onderstaande grafiek staat de 
ontwikkeling van de index in de afgelopen jaren. 
 

 
Bron: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ 
 
In 2016 staat de index aan het begin van het jaar erg laag, rond de Brexit is een dip te zien 
en rond de verkiezingen in de Verenigde Staten is ook een grote daling in het vertrouwen 
te zien. Dit waren echter ook de momenten waarna aandelenbeurzen juist een forse 
stijging lieten zien.  

http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/


 

WWW.INDEXPEOPLE.NL 

 

 
Dat de markten contrair bewegen aan zo’n soort index is op zich makkelijk te verklaren. 
Mensen zijn angstig na een daling en worden vaak hebzuchtig na een stijging. Opmerkelijk 
is echter dat de beurzen de laatste tijd juist fors gestegen zijn en de index toch richting 
“fear” beweegt. 
 
Dit soort stemmingsindexen zijn leuk voor het entertainment, maar bieden helaas vaak 
geen voorspellende waarde. 
 
Rendementen en beleid Index People 
Uiteraard zullen wij, zoals u van ons gewend bent, niet afwijken van ons vaste beleid. Wij 
sorteren niet voor op toekomstige koersbewegingen, omdat deze toch niet te voorspellen 
zijn. Deze beleggingsfilosofie is wetenschappelijk onderbouwd. Wij vertellen u hier 
uiteraard graag meer over. 
 
De behaalde rendementen in 2017 zijn op het moment van schrijven (28 maart) 1,0% voor 
de defensieve portefeuilles, 1,9% voor de neutrale portefeuilles en 3,3% voor de meest 
offensieve portefeuilles. De rendementen zijn na aftrek van alle kosten. 
 
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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