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Slecht economisch nieuws, blijkt goed nieuws voor beleggers
De laatste maanden komen er met enige regelmaat tegenvallende berichten
over de wereldwijde economie naar buiten. Als belegger zou je verwachten dat
dit een negatief effect op de aandelenkoersen zou hebben omdat in mindere
economische tijden bedrijven minder winst maken. Echter laten financiële
markten steeds vaker tegenstrijdige bewegingen zien. De achterliggende reden
is dat de centrale banken zoals de FED (Amerikaanse centrale bank) en ECB
(Europese Centrale Bank) in actie kunnen komen als de economie krimpt of als
de inflatie zich niet op het gewenste niveau bevindt. Centrale banken verlagen
in dat soort gevallen vaak de rente of in extremere situaties worden er
opkoopprogramma’s gestart of uitgebreid. Een lage rente is dan weer goed
voor aandelenbeleggers omdat bedrijven en consumenten gestimuleerd worden
om te investeren. Dit omdat het aanhouden van geld niet loont bij een lage
rente. De laatste maanden wordt een slecht economisch bericht dan ook
uitgelegd als een grotere kans op ingrijpen van centrale banken, oftewel goed
nieuws voor aandelenbeleggers.

Vandaag (25 juli) zal de ECB met een rentebesluit komen. De verwachting is
dat de ECB nu al direct ingrijpt of een sterke aanwijzing gaat geven dat ze in
september in actie gaat komen. Ook de FED komt binnenkort met een
rentebesluit.
Jeroen Thijssen nieuwe commercieel directeur Index People
Marc Vijver heeft per 1 juli 2019 afscheid genomen als directeur van Index
People om zich te vestigen als zelfstandig adviseur voor professionele
beleggers. Wel zal hij als strategisch adviseur actief blijven voor Index People,
waarmee zijn kennis en expertise voor de relaties van Index People
beschikbaar zal blijven.
Jeroen Thijssen, sinds 2014 werkzaam bij Index People als senior
vermogensbeheerder, volgt Marc Vijver op als directeur. De directie bestaat
verder uit Reinder Kuperus. Hij is samen met Marc Vijver medeoprichter en
sinds de start van de onderneming in 2007 als directeur verantwoordelijk voor
de interne bedrijfsvoering en compliance.
Marc Vijver zal vanuit zijn adviesbedrijf Pangea Ultima B.V. onafhankelijke
adviesdiensten gaan verlenen. Omdat Marc nog slechts part-time verbonden
blijft aan Index People draagt hij zijn aandelen over aan Reinder Kuperus,
Jeroen Thijssen, Marcel Luchtenveld en Marc van Maarle. Allen zijn al vele
jaren betrokken bij het bedrijf. De toezichthouders AFM en DNB hebben reeds
ingestemd met de wijzigingen. De directiewijziging en eigendomsoverdracht
hebben geen enkele invloed op het beleggingsbeleid van Index People.
Reinder Kuperus: “Index People en ik in het bijzonder danken Marc hartelijk
voor alles wat hij de afgelopen jaren voor het bedrijf heeft gedaan. Hij gaat zich
op eigen verzoek meer richten op strategisch en institutioneel advies. Het is
mede aan Marc te danken dat we bij Index People staan waar we staan: een
professioneel en succesvol vermogensbeheerder met een unieke visie op en
aanpak van beleggen. Zowel onze afdeling Particulier als Institutioneel geven
daar met hun ambitieuze en deskundige teams met veel ervaring invulling aan
zoals onze relaties gewend zijn”.
Marc Vijver: “Ik kijk met veel genoegen terug op de tijd bij Index People en wat
we samen hebben bereikt. Vol vertrouwen draag ik mijn rol in de dagelijkse
leiding over aan Jeroen Thijssen en wens hem veel succes. Hij is al enkele
jaren medeverantwoordelijk voor het commerciële succes van ons bedrijf. Zelf
kijk ik uit naar mijn nieuwe rol als strategisch adviseur en dat ik me daar nu
volledig op kan richten”.

Ook in 2019 krijgt Index People 5-Sterren beoordeling
Ook in 2019 wordt Index People door de onafhankelijke vergelijkingssites
Vermogensbeheer.nl en Finner beoordeeld met de hoogst mogelijke
beoordeling; 5 sterren. De beoordelingsrapporten van deze partijen vindt u hier.
Rendementen Index People
De behaalde rendementen in 2019 (sinds 1 januari) zijn op het moment van
schrijven (25 juli) 6,4% voor de behoudende portefeuilles, 11,0% voor de
neutrale portefeuilles en 17,3% voor de meest offensieve portefeuilles. De
rendementen zijn na aftrek van alle kosten.
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