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?
Uw vragen en/of opmerkingen zijn natuurlijk van harte welkom.
Neemt u contact met ons op?

JAAR
OVERZICHT
Een terugblik op 2018
en uw uitgangspositie voor 2019

Postbus 3192, 2001 dd Haarlem, Lichtfabriekplein 1, 2031 te Haarlem, t 023 711 44 16, info@indexpeople.nl, www.indexpeople.nl

Jaarverloop per beleggingsprofiel over heel 2018

’U kunt altijd contact opnemen voor
een toelichting op het jaaroverzicht’
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Bovenstaande rendementen zijn behaald na af trek van alle kosten wanneer er tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018
geen toevoegingen of onttrekkingen aan de portefeuille zijn gedaan.

Frederik Kooij

Ronald Verhagen

Senior Vermogens-

Particulier

beheerder Verenigingen

Vermogensbeheerder

en Stichtingen

Highlights van uw beleggingsportefeuille in 2019

Terugblik op 2018 en
uw uitgangspositie
voor 2019

Aandelen

Obligaties

Alternatieven

• Wereldwijde GDP wegingen zijn
het uitgangspunt voor regionale
verdelingen
• Wereldwijde spreiding over 54 landen
• Bijna 6.500 aandelen in portefeuille
• Dividendopbrengst 2,2%

• Wereldwijde spreiding over
62 landen
• Meer dan 8.100 obligaties
in portefeuille
• Spreiding over staats- en
bedrijfsobligaties
• Kredietwaardigheid AA• Gemiddeld gewogen looptijd 3,3 jaar
• Bruto opbrengst 2,0% per jaar

• Beleggen in 22 verschillende
grondstof fen
• Spreiding over edelmetalen,
energie, industriële en agrarische
grondstof fen
• Beleggen in 330 beursgenoteerde
vastgoedondernemingen wereldwijd
• Dividendopbrengst van beleggingen
in vastgoed 3,8%

Wegingen per
beleggingsprofiel
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Deze grafiek geef t een globale indicatie van de rentestand en aandelenkoersen gedurende 2018.
Door de grotere spreiding over relevante indices wijkt de rendementsontwikkeling van de
beleggingsportefeuilles van Index People af van deze grafiek.
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Index People wordt
door Beleggingsmatch
en Vermogensbeheer.nl

Zorgen over de stijgende

weer beoordeeld met

inflatie leiden een forse

5 sterren

correctie op de financiële

Fondswisseling

markten in

Aandelenfonds
Trump kondigt aan

Groei Nederlandse

importhef fingen te willen

economie onverminderd

gaan invoeren. Er ontstaat

hoog. Groeiverwachting

hierdoor angst in de markt

voor 2018: 3,1%

In de Verenigde Staten is

Eurozone

de bullmarkt (periode van

* Toevoeging

stijgende aandelenmarkten)
de langste ooit

kosten

over een escalerende
handelsoorlog

De ECB kondigt aan dat het opkoopprogramma
aan het einde van dit jaar gestopt gaat worden.
De ECB maakt echter ook bekend de rente tot
aan de zomer van 2019 op het huidige lage
niveau te houden

Herbalancering
Begrotingsperikelen in Italië,
cijfers in Europa en een dreigende
harde Brexit leiden een nieuwe

Door te herbalanceren zorgen wij ervoor dat de verhouding tussen aandelen,
obligaties en alternatieve beleggingen in overeenstemming blijf t met uw risicoprofiel

Fondswisseling
Small-Cap

De handelsoorlog tussen China en de

Aandelenfonds

VS escaleert verder. Importhef fingen

* Fors lagere interne

worden over en weer opgelegd

Marktevents

klantenportefeuille

tegenvallende economische

beurscorrectie in

Events binnen klantenportefeuilles

ESG Screening
* Lagere beleggings-

fondskosten
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