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Chinese A-aandelen toegelaten tot opkomende markten index 
De afgelopen maand heeft MSCI bekend gemaakt dat ook de Chinese A-aandelen 
(beperkt) toegelaten worden tot de opkomende markten index. Deze aandelen werden 
tot voor kort buiten de index gehouden, onder andere vanwege de beperking voor 
buitenlanders om deze aandelen te kopen. Nu er beursverbindingen zijn gelegd tussen 
Shanghai en Hong Kong en tussen Shenzhen en Hong Kong, is het mogelijk deze aandelen 
te verhandelen. Vanaf juni 2018 zal China in de MSCI Emerging Markets Index opgenomen 
worden. De volledige allocatie naar China (20% van de index) zal in 10 jaar tijd opgebouwd 
worden. Indien u meer informatie over de toetreding van deze aandelen wenst, neem dan 
contact met ons op.  
 
Resultaten uit het verleden… 
U weet vast al dat actieve fondsmanagers er meestal niet in slagen de benchmark te 
verslaan. Toch is er altijd een klein percentage die het op de lange termijn wel lukt. De 
vraag is: heeft het zin om de best presterende fondsen in de portefeuille op te nemen? Uit 
een recent onderzoek van Yahoo Finance tot en met maart 2017 blijkt dat van alle fondsen 
die in maart 2013 bij de beste 25% behoorden er na 5 jaar niet één meer in de top 25% zit. 
Zie hieronder de tabel met de statistieken: 
 

 
Hieruit blijkt dus dat het kopen van de winnaars van weleer niet tot een structurele 
outperformance op lange termijn leidt.  
 
Rendementen en beleid Index People 
De afgelopen maand zijn de maximale procentuele afwijkingen van de normwegingen 
binnen onze portefeuilles bereikt. Wij hebben dan ook begin juni de portefeuilles 
geherbalanceerd. Het grondstoffenfonds had bijvoorbeeld een fors lagere weging dan de 
normweging en het fonds dat belegt in aandelen binnen de Eurozone had een fors hogere 
weging. Met de herbalancering zijn alle fondsen teruggebracht naar de normweging.  
 
De behaalde rendementen in 2017 zijn op het moment van schrijven (27 juni) 2,0% voor 
de defensieve portefeuilles, 3,6% voor de neutrale portefeuilles en 5,9% 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! 

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