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Handelsoorlog VS en China duurt voort 

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten (VS) en China is de afgelopen 

weken verder geëscaleerd en in een nieuwe fase beland. De VS trok de licentie 

van Huawei in, waardoor zij geen toegang meer hebben tot de diensten van 

Google (o.a. Android). Hierdoor zullen de telefoons buiten China hun 

populariteit vrijwel direct verliezen, omdat er geen toegang tot apps van de Play 

Store meer is. Huawei kwam op de zwarte lijst te staan, omdat Amerika het 

bedrijf van spionage verdenkt. 

 

Als reactie op de maatregelen die Trump oplegt, heeft China de import van 

sojabonen uit de VS aan banden gelegd. Hierdoor raken de Amerikaanse 

boeren hun sojabonen niet meer kwijt. De prijs van sojabonen kelderde direct 

op de grondstoffenmarkt. Voor Trump is de export van sojabonen erg 

belangrijk, want dit wordt verbouwd door boeren in typische Republikeinse 

Trump-staten. Als die boeren hard getroffen worden door de handelsoorlog kan 

dit ook politieke gevolgen hebben voor Trump. 

 

Eind juni staat er een G-20 top gepland waar Trump en Xi, de president van 



 

China, elkaar zullen ontmoeten. De hoop bestaat dat zij dan tot een akkoord 

kunnen komen waardoor de handelsoorlog ten einde kan komen. De escalatie 

van de laatste weken wijst hier echter nog niet op. 

 

Brexit 

Theresa May heeft haar vertrek aangekondigd. Ze is er niet in geslaagd het 

Brexit-akkoord, dat zij met de EU gesloten heeft, door het parlement te loodsen. 

Na meerdere pogingen staakt zij de strijd nu definitief. Haar opvolger zal het 

proces nu verder in goede banen moeten gaan leiden. Inmiddels is binnen haar 

partij de strijd om May op te volgen losgebarsten. Boris Johnson, een 

aanhanger van een harde Brexit (zonder afspraken met de EU), is een van 

kandidaten om haar op te volgen. 

 

Dat de Britten nog steeds erg verdeeld zijn over de Brexit bleek ook weer uit de 

Europese verkiezingen. Als nieuwe partij veroverde de Brexit Party van Nigel 

Farage bijna 32% van de stemmen. 

 

Rendementen Index People 

Per saldo gebeurt er momenteel veel in de wereld, maar er verandert 

onderliggend weinig. De VS en China zijn nog steeds verwikkeld in een 

handelsoorlog en de Britten blijven verdeeld over wensen voor de toekomst. De 

spanningen zorgen voor onrust op de financiële markten. Na de opmars van 

aandelen in de eerste maanden van het jaar, doen de markten nu wereldwijd 

een stap terug. Tot op heden is de impact op de economie en 

winstverwachtingen van bedrijven nog beperkt. In dit soort periodes is het extra 

belangrijk om u te realiseren dat beleggen met ups en downs gaat en dat 

dalingen er helaas af en toe bij horen. Door tussentijds dit soort bewegingen te 

accepteren, wordt u op de lange termijn beloond met een hoger rendement dan 

een veilige spaarrekening. 

  

De behaalde rendementen in 2019 (sinds 1 januari) zijn op het moment van 

schrijven (31 mei) 4,0% voor de behoudende portefeuilles, 6,9% voor de 

neutrale portefeuilles en 10,8% voor de meest offensieve portefeuilles. De 

rendementen zijn na aftrek van alle kosten. 
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Onze contactgegevens: 

Index People 

Lichtfabriekplein 1 

2031TE Haarlem 

Nederland 

Telefoon: 023-7114416 

E-mail: klantenservice@indexpeople.nl 
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