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Geen nieuwe renteverhoging in de VS
De Federal Reserve (Fed) heeft afgelopen maand besloten de rente in de
Verenigde Staten (VS) niet verder te verhogen. De vertraging van de
wereldwijde groei, de onzekerheid rondom de handelsbetrekkingen en de hoge
bewegelijkheid op de financiële markten waren de voornaamste redenen voor
dit besluit. In oktober 2018 had de Fed nog aangegeven dat de economie
wellicht afgeremd moest worden met een restrictief monetair beleid. Dat de Fed
na zo’n korte tijd al een forse draai maakt in het beleid kwam voor velen als een
verrassing.
De Fed krijgt nu meer tijd om te kijken hoe de afkoeling van het zakelijke- en
consumentenvertrouwen zich verder ontwikkelt. Daarnaast kan met het
afwachtende beleid eerst naar de uitwerking van eerdere renteverhogingen
gekeken worden voordat er vervolgstappen gezet worden.

De financiële markten reageerden voornamelijk positief op de verrassende stap
van de Fed.

Actief beheerde fondsen blijven nog steeds vaak achter
In Europa blijven actief beheerde beleggingsfondsen vaak achter bij de passief
beheerde beleggingsoplossingen. Dit blijkt opnieuw uit de nieuwste editie van
de Morningstar Active-Passive Barometer. Het onderzoek wordt periodiek
uitgevoerd en meet in diverse beleggingscategorieën en regio’s de prestaties
van de actief beheerde fondsen. Deze worden afgezet tegen de passieve
concurrent. De vergelijkingen worden gemaakt over 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10
jaar. In slechts 3 van de 49 categorieën hebben de actieve fondsen het over
een 10-jaarsperiode beter gedaan dan de passieve variant. Meer resultaten uit
het onderzoek vindt u hier.
Nieuwe brochure
Index People heeft een nieuwe brochure ontwikkeld met een algemene
beschrijving van onze dienstverlening. Als u interesse heeft in onze
dienstverlening dan vindt u hierin interessante informatie. Bent u al klant en
tevreden met onze dienstverlening? Verspreid deze brochure dan onder uw
familie en bekenden!
In beide gevallen kunt u de brochure hier aanvragen.

Rendementen Index People
De behaalde rendementen in 2019 (sinds 1 januari) zijn op het moment van
schrijven (27 februari) 3,4% voor de behoudende portefeuilles, 6,4% voor de
neutrale portefeuilles en 10,4% voor de meest offensieve portefeuilles. De
rendementen zijn na aftrek van alle kosten.
Lookback 2018
Jaarlijks sturen wij met de (fiscale) jaaroverzichten een lookback mee, waarin
wij terugkijken op het vorige beursjaar. In deze lookback staan onze resultaten,
de uitgangsposities voor 2019 en een beschrijving van de belangrijkste
gebeurtenissen binnen en buiten uw portefeuille. U vindt de digitale versie van
deze lookback hier. Indien u deze liever per post ontvangt, vul dan
het contactformulier in.
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