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Nieuwe collega: Ronald Verhagen
Per 1 februari 2018 is Ronald Verhagen werkzaam bij Index People als
vermogensbeheerder. Ronald heeft een brede bancaire achtergrond en
heeft gewerkt bij meerdere financiële instellingen. Hij wilde een
nieuwe stap in zijn carrière zetten en zocht een partij waarbij hij zich
volledig kan vinden in de kernwaarden van de organisatie en de
uitgangspunten van het beleggingsbeleid. De klik tussen Index People
en Ronald bleek wederzijds een goede te zijn. Ronald zal zich gaan
richten op zowel bestaande als nieuwe particuliere relaties.

Beurscorrectie
Eind januari bereikten beurzen wereldwijd de hoogste niveaus van het
jaar. Een relatief lange periode van stijgende beurzen werd afgewisseld
met een korte, maar hevige correctie. In enkele dagen daalden de
koersen fors. De Europese Stoxx 50 index daalde van het hoogste punt
met 9,4%, de S&P500 met 10,2% en de Emerging Markets index
eveneens met 10,2%. Zorgen over de stijgende inflatie en de oplopende
rente werden genoemd als belangrijkste oorzaak van de daling. Beiden
punten zijn een gevolg van het monetaire beleid van centrale banken
in combinatie met een goed draaiende wereldeconomie. De afgelopen
jaren hebben overheden en centrale banken op grote schaal
staatsleningen opgekocht met als uiteindelijk doel de economie te
stimuleren. Door het opkoopbeleid daalden de rentes wereldwijd. Nu
de economie wereldwijd weer op volle toeren lijkt te draaien, nemen
centrale banken gas terug bij het opkopen van schuldpapier en wordt

de rente in de Verenigde Staten zelfs weer voorzichtig verhoogd. Op de
langere termijn kan een minder ruim monetair beleid en een hogere
rente de economische groei remmen en hierdoor reageren financiële
markten direct (en hevig) op berichten en vermoedens op dit punt.
Het is echter een teken van economische kracht dat centrale banken
en overheden zich langzaam terugtrekken. Na de eerste schrikreactie
lijkt dit ook bij beleggers door te dringen, want na de eerste dip
herstellen de koersen zich en is een groot deel van de daling inmiddels
weer goedgemaakt. Ondanks dat de beurzen nog niet helemaal
hersteld zijn tot het hoogste punt van het jaar, staan veel
aandelenbeurzen sinds 1 januari wel weer op een positief
jaarrendement.

Ieder jaar heeft zijn correcties
Een daling van de beurzen is uiteraard nooit leuk om mee te maken.
Helaas horen tijdelijke correcties bij beleggen. In onderstaande
grafiek staat per jaar de grootste correctie (in het rood) en het
uiteindelijke jaarresultaat (in het blauw) van de MSCI World index
weergegeven. De grafiek laat zien dat veel jaren dalingen kennen van
meer dan 10%, maar dat het uiteindelijke jaarrendement vaak positief
is. Voor u als belegger is het dan ook belangrijk om de belegging op de
lange termijn te blijven bekijken en u niet af te laten leiden door de
korte termijn uitslagen op de beurs.

Bron: https://ibsca.nl

Rendementen Index People
De behaalde rendementen in 2018 (sinds 1 januari) zijn op het
moment van schrijven (27 februari) -0,4% voor de behoudende
portefeuilles, -0,1% voor de neutrale portefeuilles en +0,4% voor de
meest offensieve portefeuilles. De rendementen zijn na aftrek van
alle kosten.

