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Nieuwsbrief mei 2017  
 
Een jaar geleden stonden de financiële markten in het teken van het referendum over 
de Brexit. Geheel tegen de verwachting van opiniepeilers in, stemden de Britten voor 
uittreding uit de Europese Unie. De komende week staat opnieuw in het teken van 
Britse verkiezingen. 
 
Verliest Theresa May haar meerderheid? 
De Britse premier Theresa May schreef nieuwe verkiezingen uit om met een sterker 
mandaat de onderhandelingen met Brussel over de aanstaande uittreding te kunnen 
beginnen. Deze onderhandelingen starten 11 dagen na de verkiezingen. De huidige 
kleine meerderheid (330 van de 650 zetels) in het parlement gaf haar te weinig 
manoeuvreerruimte. Ze hoopte op een fikse uitbreiding van het zetelaantal, wat op het 
moment van het uitschrijven van de nieuwe verkiezingen ook zeer waarschijnlijk leek. 
Echter sinds het uitschrijven van de nieuwe verkiezingen is haar voorsprong in de 
peilingen steeds verder gekrompen naar gemiddeld nog maar een voorsprong van 5 – 
7 procent. Er is zelfs een peiling waar May haar meerderheid in het parlement kwijt is. 
Mocht dit inderdaad gebeuren, dan zal er een periode van grote onzekerheid 
uitbreken in de Britse politiek. 
 
Inflatie in Eurozone sterk gedaald 
De inflatie in de eurozone is de afgelopen maand stevig ingezakt. In april was de 
inflatie van consumptiegoederen 1,9%. In mei was dit nog maar 1,4%, het laagste 
niveau van het jaar. Dit blijkt uit gegevens van statistiekbureau Eurostat. De lagere 
inflatie wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere olieprijs en een stijgende 
euro.  
De daling van de inflatie zorgt er waarschijnlijk voor dat de Europese Centrale Bank 
(ECB) nog niet de rem zet op het huidige monetaire beleid. De ECB streeft namelijk 
naar een inflatie van iets onder, maar dichtbij de 2%.  
 
Rendementen en beleid Index People 
De behaalde rendementen in 2017 zijn op het moment van schrijven (31 mei) 1,8% 
voor de defensieve portefeuilles, 3,2% voor de neutrale portefeuilles en 5,1% voor de 
meest offensieve portefeuilles. De rendementen zijn na aftrek van alle kosten. 
 
Gewijzigde bereikbaarheid 
Index People is op Tweede Pinksterdag (maandag 5 juni 2017) de gehele dag gesloten. 
 
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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