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Nieuwsbrief september 2017  
 
Trump maakt belastingplan bekend 
Trump heeft een aantal van zijn plannen uit het belastingplan bekend gemaakt. Hij 
kondigde onder andere aan de tarieven van de winst- en de inkomstenbelasting te gaan 
verlagen. De aandelenbeurzen lieten een stijging zien na deze aankondiging. De 
verwachting is namelijk dat de plannen, door een lagere belastingdruk, goed zullen 
uitpakken voor bedrijfswinsten en dus ook voor aandelen. Beleggers maakten een draai 
van obligaties naar aandelen. Daarnaast kan een aantrekkende economie zorgen voor een 
hogere inflatie, iets wat de rente ook aanjaagt. Er worden echter ook vraagtekens gezet bij 
de effectiviteit van de plannen. Analisten vragen zich af of de maatregelen uiteindelijk wel 
zo positief zullen uitpakken voor de economie. Daarnaast moeten de plannen nog door 
het Amerikaanse Congres geloodst worden. 
 
Afbouw stimuleringsbeleid ECB? 
In oktober staat de volgende beleidsvergadering van de ECB op het programma. Hierin zal 
de ECB moeten bepalen of en in welk tempo het stimuleringspakket afgebouwd gaat 
worden. Wereldwijd worden de rentes al een lange tijd laag gehouden door het 
stimuleringsbeleid van de centrale banken. In de Verenigde Staten is al een begin gemaakt 
met de afbouw van dit beleid. De verwachting is nu dat de ECB dit ook zal gaan doen, 
maar wel op een zeer voorzichtige manier zodat er geen grote schok op de financiële 
markten zal optreden. 
 
Staan de aandelenbeurzen hoog? 
Financiële markten zitten inmiddels weer een aantal jaar in de lift. De vraag komt dan ook 
geregeld op of markten “hoog” staan. Diverse analisten waarschuwen de laatste tijd voor 
“hoge” beurzen en een aanstaande correctie. Uiteraard gaan wij niet proberen te 
voorspellen of markten aan de vooravond staan van een correctie of nog verder kunnen 
stijgen. Wel kunnen de huidige waarderingen van aandelen in een historisch perspectief 
geplaatst worden. In onderstaande afbeelding zijn de huidige koers/winstverhoudingen 
afgezet tegen het 25 jaars gemiddelde. Hieruit blijkt dat deze verhouding rond het 
historisch gemiddelde beweegt. De stelling dat aandelen dus “erg duur” zijn op dit 
moment, is enigszins te nuanceren. 
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Rendementen Index People 
De behaalde rendementen in 2017 zijn op 29 september 1,7% voor de behoudende 
portefeuilles, 3,4% voor de neutrale portefeuilles en 5,8% 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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