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Nieuwsbrief december 2017  
 
Negeer de korte termijn 
Kijkend naar de S&P500 index behaalde de Amerikaanse aandelenmarkt sinds 1926 een 
gemiddeld jaarrendement van ongeveer 10% per jaar. In onderstaande afbeelding staan 
alle rendementen weergegeven per individueel jaar. Wat opvalt is dat slechts 6 (!) keer 
het rendement in de range van het historisch rendement (10%) plus en min 2 
procentpunten valt. 
 

 
De conclusie kan dus zijn dat rendementen van individuele jaren niets zeggen over het 
rendement op de lange termijn. Toch zijn deze jaarlijkse rendementen en korte termijn 
uitslagen juist hetgeen waar beleggers zich het meest door laten leiden. Beleggers zoeken 
naar buitenkansjes om in te investeren en proberen een crisis voor te zijn door op het 
juiste moment liquide te gaan.  
 
Waar de bovenstaande afbeelding laat zien dat een rendement in enig jaar weinig zegt 
over het lange termijn gemiddelde jaarrendement, laat de afbeelding op de volgende 
pagina ons juist zien dat een lange termijn beleggingshorizon er voor zorgt dat het 
rendement (vrijwel altijd) positief uitkomt.  
 
 

S&P 500 Index jaarrendement 1926–2016 

 

In USD. S&P-gegevens geleverd door Standard & Poor’s Index Services Group.  
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Rendementen Index People 
De behaalde rendementen in 2017 (sinds 1 januari) zijn op 21 december 2,5% voor de 
behoudende portefeuilles, 5,2% voor de neutrale portefeuilles en 9,2% voor de meest 
offensieve portefeuilles. De rendementen zijn na aftrek van alle kosten. 
 
Afwijkende bereikbaarheid tijdens feestdagen 
Op de volgende dagen is Index People de gehele dag gesloten: 
 

- Eerste Kerstdag (maandag 25 december 2017) 
- Tweede Kerstdag (dinsdag 26 december 2017) 
- Nieuwjaarsdag (maandag 1 januari 2018) 

 
Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een positief 2018 toe! 
 
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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Frequentie van positieve rendementen in de S&P 500 Index overlappende perioden: 1926–2016 

 

In de periode januari 1926–december 2016 waren er 913 overlappende perioden van 15 jaar, 973 overlappende perioden van 10 jaar, 1.033 

overlappende perioden van 5 jaar en 1.081 overlappende perioden van 1 jaar. De eerste periode begint in januari 1926, de tweede in februari 

1926, de derde in maart 1926, enzovoort. In USD. S&P-gegevens geleverd door Standard & Poor’s Index Services Group.  
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