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‘Negatieve rentes jagen beleggers naar bedrijfsobligaties’ 
Volgens analisten van de Bank of America Merril Lynch jaagt het beleid van de Europese 
Centrale Bank beleggers naar bedrijfsobligaties. Hoewel het inflatiedoel van rond de 2% 
nog ver weg is, zorgt het huidige beleid wel voor een kapitaal instroom in dit type 
beleggingen. De analisten denken dat de instroom in de risicovollere obligaties een 
structurele instroom is als gevolg van frustratie over de lage rentes die banken bieden, 
beleggers zijn hierdoor op zoek naar beter renderende investeringen zoals 
bedrijfsobligaties. 
 
Onzekerheid rondom de Verenigde Staten en Noord-Korea 
De afgelopen maand liepen de spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea 
hoog op. Traditioneel gezien zijn aandelen in opkomende markten extra gevoelig voor 
spanningen rondom het Oost-Aziatische land. Hoewel de spanningen voortduren is het 
nog niet tot een confrontatie gekomen en lijken de markten rustig te reageren op de 
gebeurtenissen. 
 
Samenkomst centrale bankiers in Jackson Hole 
In de speech die Draghi gaf bij de samenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole liet 
hij zich niet uit over vervolgstappen met betrekking tot het ECB opkoopprogramma en de 
huidige lage rentes. Wel benadrukte hij het belang van vrijhandel in een wereld waar 
steeds meer handelsbarrières worden opgeworpen. Ook Janet Yellen, voorzitster van de 
Federal Reserve, liet zich niet uit over plannen van de Federal Reserve. In haar speech 
maakte zij zich sterk voor het belang van regelgeving in de financiële sector en dat deze er 
een stuk sterker voor staat dan voor de financiële crisis. Na de speeches won de Euro 
terrein op de Dollar en ging voor het eerst sinds 2015 zelfs door de $1,20 grens heen. Door 
de sterker wordende Euro, staan in Dollar genoteerde fondsen relatief lager. Index People 
dekt het valutarisico op aandelenfondsen niet af waardoor dit een negatieve invloed heeft 
op met name de offensieve portefeuilles.   
 
Rendementen Index People 
De behaalde rendementen in 2017 zijn op 31 augustus 0,8% voor de behoudende 
portefeuilles, 2,0% 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! 
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