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Centrale banken passen beleid aan
Zowel de Europese Centrale Bank (ECB) als de Federal Reserve (FED) lieten
een duidelijke draai in hun monetaire beleid zien. Waar vooral gerekend werd
op extra stimulerende maatregelen bij het verslechteren van de economische
data, zoals het verlagen van de rente, lijkt het beleid nu te veranderen in
stimuleren tenzij de economische data verbeteren. Deze wijziging in het beleid
van beide centrale banken kwam eigenlijk onverwacht en werd positief
ontvangen op de financiële markten.
Ook ontwikkeling van de rente is niet te voorspellen
Het beleggingsbeleid van Index People is er op gericht markten te volgen en
niet te voorspellen. Onderzoeken blijven steeds opnieuw uitwijzen dat actieve
managers de index over een langere periode vrijwel niet weten te verslaan. Dat
ook de renteontwikkeling niet te voorspellen is, blijkt wel uit onderstaande
afbeelding (bron: Wall Street Journal). Economen in de Verenigde Staten
gingen er vrijwel allemaal van uit dat de rente minimaal gelijk zou blijven, maar
hielden rekening met een hogere rente aan het eind van 2019. In het zwart ziet

u de werkelijke renteontwikkeling.

Nieuw boekje: “De Beleggingsillusie, columns voor financiële rust”
De financiële markten bewegen zeker de laatste tijd hevig. Ontwikkelingen in
het wereldwijde politieke landschap volgen elkaar snel op. Het ene moment lijkt
een beurscrash aanstaande, het andere moment schieten de koersen omhoog.
De auteurs van “De Beleggingsillusie” hebben nu ook een columnverzameling
gemaakt. Het zijn leuke columns over beleggen en kunnen u helpen de rust te
bewaren in onzekere tijden. Heeft u interesse in dit nieuwe boekje? Vraag dit
boekje dan nu aan op https://www.indexpeople.nl/particulier/boekje-aanvragen/.
Rendementen Index People
De behaalde rendementen in 2019 (sinds 1 januari) zijn op het moment van
schrijven (26 juni) 5,1% voor de behoudende portefeuilles, 8,4% voor de
neutrale portefeuilles en 12,9% voor de meest offensieve portefeuilles. De
rendementen zijn na aftrek van alle kosten.
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