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Uit het onderzoek ETF’s: Dynamic Tools for Institutional Portfolios van Greenwich 
Associates blijkt dat het gebruik van ETF’s bij Europese institutionele beleggers de 
afgelopen jaren verder is toegenomen. Dit geldt onder zowel vermogensbeheerders, 
verzekeraars als pensioenfondsen. 
 
Bij de verzekeraars gebruikt nu bijna 90% ETF’s, bij vermogensbeheerders 80% en bij de 
pensioenfondsen 57%. Bij de verzekeraars was de stijging met 40% ten opzichte van 2015 
het grootst. Een belangrijke reden voor de stijging van het gebruik van ETF’s is de 
liquiditeit van de producten. 
 
Actieve fondsen blijven wederom achter bij benchmark 
Uit de meest recente update van het SPIVA rapport blijkt dat actieve fondsmanagers er 
nog steeds niet in slagen de benchmark te verslaan. In onderstaande afbeelding ziet u het 
percentage van fondsen dat de index over 15 jaar heeft weten te verslaan.  
 

 
 
Uit de afbeelding blijkt dat slechts een klein percentage van de fondsen er in is geslaagd 
de benchmark te verslaan. 
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Echter is het daadwerkelijke percentage van fondsen dat achter blijft bij de index nog veel 
groter. Het blijkt namelijk dat gemiddeld meer dan de helft (51%) van de fondsen 
opgeheven of samengevoegd wordt. Veel van de fondsen die achter blijven bij de 
benchmark bestaan hierdoor na 15 jaar niet meer en worden dan ook niet in de cijfers 
meegerekend. Meer highlights uit het SPIVA rapport vindt u hier. 
 
Rendementen en beleid Index People 
Afgelopen maand stond in het teken van de Franse verkiezingen. Nadat duidelijk was 
geworden dat Macron en Le Pen in de volgende ronde uit gaan maken wie de nieuwe 
president van Frankrijk wordt, ontstond grote opluchting op de financiële markten. In alle 
peilingen staat Macron ruim voor. Financiële markten hopen dat hij uiteindelijk president 
zal worden, omdat hij pro-Europa is en Le Pen juist zeer sceptisch is over Europa. 
 
Mede door de recente stijging op de financiële markten zijn de behaalde rendementen in 
2017 op het moment van schrijven (26 april) 1,8% voor de defensieve portefeuilles, 3,4% 
voor de neutrale portefeuilles en 5,7% voor de meest offensieve portefeuilles. De 
rendementen zijn na aftrek van alle kosten. 
 
Gewijzigde bereikbaarheid 
Op de volgende dagen is Index People de gehele dag gesloten: 
 

- Koningsdag (donderdag 27 april 2017) 
- Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei 2017) 
- Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei 2017) 

 
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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