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Turbulent beursjaar 

Het beursjaar 2018 begon bijzonder positief, maar al snel werden de nieuwe 

records op de beurzen in de Verenigde Staten gevolgd door dalende 

koersen.  Na de zomer werd een wat hevigere correctie in gang gezet, met als 

gevolg dat de wereldwijde beurzen momenteel op een negatief jaarresultaat 

staan. 

Uiteraard zijn dit soort correcties niet leuk om mee te maken als belegger, maar 

horen deze er wel bij. Voor u als belegger is het dan ook belangrijk om de 

belegging op de lange termijn te blijven bekijken in lijn met uw beleggingsdoel 

en u niet af te laten leiden door deze korte termijn uitslagen op de beurs. 

De onrust op de beurzen kan ook tijdens het begin van 2019 nog aanhouden. 

Het verdere verloop van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde 

Staten, de ontwikkelingen rond de Brexit en de Italiaanse begroting zullen 

ongetwijfeld voor fluctuaties gaan zorgen op de financiële markten. Helaas is 



 

vooraf alleen niet te voorzien wat de uitkomst van de ontwikkelingen gaat zijn 

en welke richting de markten op zullen bewegen. Met name het feit dat deze 

(korte termijn) bewegingen het gevolg zijn van huidige politieke risico’s maakt 

de uitkomst extra onvoorspelbaar. 

 

Herbalancering portefeuilles 

Afgelopen maand zijn onze portefeuilles geherbalanceerd. Hierdoor zijn de 

beleggingen in de portefeuilles van onze klanten weer precies volgens de 

normweging (gekozen risicoprofiel) in de portefeuille opgenomen. In 

onderstaande afbeelding ziet u het proces van herbalanceren weergegeven: 

  

  

Rendementen Index People 

  

De behaalde rendementen in 2018 (sinds 1 januari) zijn op het moment van 

schrijven (18 december) -3,4% voor de behoudende portefeuilles, -4,5% voor 

de neutrale portefeuilles en -6,0% 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 hele dag gesloten: 

 Eerste Kerstdag (dinsdag 25 december 2018) 

 Tweede Kerstdag (woensdag 26 december 2018) 

 Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari 2019) 

Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een positief 2019 toe! 

  

 

  

                     

 

Bekijk onze aanpak 

 

Beleggingsvoorstel aanvragen 

 

  

 

 

Onze contactgegevens: 

Index People 

Lichtfabriekplein 1 

2031TE Haarlem 

Nederland 

Telefoon: 023-7114416 

E-mail: klantenservice@indexpeople.nl 

 

Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen: 

 

uitschrijven nieuwsbrief 

  

Wilt u contact met ons? Klik hier 
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In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
  

 



 


