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Nieuwsbrief november 2017  
 
Effect rentewijzigingen op aandelenmarkten 
Vaak wordt aangenomen dat een dalende rente een positief effect heeft op 
aandelenkoersen en een stijgende rente juist een negatief effect. Dimensional heeft 
recent een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat rentewijzigingen geen betrouwbare 
voorspellers zijn voor aandelenkoersen. De conclusie van het onderzoek was: “zelfs als we 
alles zouden weten over toekomstige rentewijzigingen, dan nog zou die informatie ons 
weinig vertellen over het toekomstige rendement op aandelen”. 
 
In onderstaande afbeelding ziet u op de horizontale as de wijziging van de Amerikaanse 
rente, op de verticale as ziet u de performance van de Amerikaanse aandelen als gevolg 
van deze rentewijziging. 

 
Maandelijks rendement Amerikaanse aandelen tegenover maandelijkse wijzigingen in de 
effectieve federal funds rate, augustus 1954 - december 2016. Bron: Dimensional Fund 
Advisors. 
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Uit het onderzoek blijkt dat in de maanden dat de Amerikaanse rente steeg, het 
rendement op Amerikaanse aandelen varieerde van -15,6% tot 14,3%. In maanden met 
een dalende rente varieerde het rendement van -22,4% tot 16,5. 
 
Index People versus de markt 
Sinds enige tijd verzamelt de onafhankelijke vergelijkingssite “Asset Measurement” in 
Nederland portefeuille- en rendementsgegevens van vermogensbeheerders. Beheerders 
die transparantie in de financiële wereld belangrijk vinden leveren ieder kwartaal 
gegevens aan om het op een zo juist mogelijke manier vergelijken van gegevens mogelijk 
te maken. In de onderstaande afbeelding ziet u (voor het neutrale profiel) ons behaalde 
rendement (oranje lijn) vergeleken met het gemiddelde rendement van alle andere 
beheerders (blauwe lijn).  
 

  
Asset Measurement heeft ook een kostenmodule waarbij de “total cost of ownership” 
(TCO) van Index People eenvoudig te vergelijken is met vele andere partijen. Wilt u een 
vergelijking ontvangen tussen uw huidige beheerder en Index People? Laat het ons dan 
weten via klantenservice@indexpeople.nl.  
 
Rendementen Index People 
De behaalde rendementen in 2017 (sinds 1 januari) zijn op 27 november 2,4% voor de 
behoudende portefeuilles, 4,8% voor de neutrale portefeuilles en 8,3% 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! 
 
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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