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ECB verlengt opkoopprogramma 
De Europese Centrale Bank (ECB) maakte op donderdag 26 oktober bekend het 
stimuleringspakket in een gematigd tempo af te gaan bouwen. Op dit moment koopt de 
ECB maandelijks voor EUR 60 miljard obligaties op, dit wordt verlaagd naar EUR 30 miljard 
per maand. De ECB blijft dit in ieder geval tot september 2018 doen, of indien nodig 
langer. Hoewel de ECB dus aankondigde de maandelijkse stimulering af te bouwen, 
reageerden beleggers op de financiële markten opgelucht, de Europese aandelenbeurzen 
sloten dan ook fors hoger. 
 
Evenementen tijdens Week van de Belegger 
Tijdens de Week van de Belegger (10-17 november) organiseert Index People een 
Masterclass Superefficiënt Indexbeleggen. Meer informatie over deze masterclass vindt u 
hier. Daarnaast is Index People met een stand aanwezig tijdens de Beleggersfair die op 
vrijdag 17 november wordt georganiseerd in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Meer 
informatie over dit event vindt u op www.beleggersfair.nl. Index People heeft een beperkt 
aantal vrijkaarten voor dit event. Heeft u interesse om ons te bezoeken in de Beurs van 
Berlage op vrijdag 17 november? Stuur dan even een mail naar 
klantenservice@indexpeople.nl. U ontvangt vervolgens instructies om uw (gratis) 
kaart(en) te bestellen. Let wel; het aantal beschikbare kaarten is beperkt. 
 
Investeren in cryptocurrency 
De afgelopen periode is het investeren in cryptocurrency veelvuldig in het nieuws. De 
Bitcoin noteert inmiddels ver boven de USD 6000. Gigantische rendementen zijn in korte 
tijd te behalen en beleggers worden overladen met succesverhalen. Mede hierdoor 
krijgen ook wij steeds vaker de vraag of en zo ja wanneer wij cryptocurrency gaan 
toevoegen aan de portefeuilles van onze klanten. Onze kijk op cryptocurrency is echter 
dat dit niets met beleggen/investeren te maken heeft. Je maakt geen product met een 
bepaalde opbrengst. Wij beleggen uiteindelijk in bedrijven omdat we geloven in de 
winstgevendheid van het bedrijfsleven in het algemeen. Het enige dat je met een 
cryptocurrency doet is iets kopen omdat je denkt dat de koers gaat stijgen. Dat is puur 
speculeren en speculeren is nu net wat wij juist niet willen doen. 
 
Rendementen Index People 
De behaalde rendementen in 2017 zijn op 30 oktober 2,7% voor de behoudende 
portefeuilles, 5,3% voor de neutrale portefeuilles en 9,0% 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 
© The Index People B.V., Haarlem oktober 2017 

https://www.beleggersfair.nl/superefficient-indexbeleggen/
https://www.beleggersfair.nl/superefficient-indexbeleggen/
http://www.beleggersfair.nl/
mailto:klantenservice@indexpeople.nl
https://www.linkedin.com/company/the-index-people?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A737628751458813587608%2CVSRPtargetId%3A208718%2CVSRPcmpt%3Acompanies_cluster
http://www.indexpeople.nl/

