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Afscheid Draghi bij ECB 

Op 24 oktober gaf Mario Draghi zijn laatste persconferentie als voorzitter van 

de Europese Centrale Bank (ECB). Vanaf 31 oktober wordt hij opgevolgd door 

Christine Lagarde. Draghi zal de geschiedenisboeken ingaan als redder van de 

Euro met zijn “whatever it takes” uitspraak op het hoogtepunt van de Eurocrisis. 

Binnen de ECB is zeker aan het eind van de ambtstermijn van Draghi  steeds 

meer verdeeldheid ontstaan over de noodzaak van de stimuleringspakketten 

van Draghi. Bij de laatst aangekondigde maatregelen namen Nederlandse en 

Duitse bestuurders van de beleidsraad van de ECB zelfs publiekelijk afstand 

van het gevoerde beleid. Dit is niet wenselijk en kan er uiteindelijk zelfs voor 

zorgen dat de ECB minder krachtig kan optreden. Opvolger Lagarde zal er op 

de eerste plaats dus voor moeten zorgen dat de neuzen weer dezelfde kant op 

komen te staan. 

 

Is een beursrecord reden tot zorgen? 

Aandelenmarkten bereiken (zeker de laatste tijd) geregeld nieuwe 



 

recordhoogtes. Op dit soort momenten staan er vaak ook meteen berichten in 

de media dat een (grote) daling aanstaande is. De beurs heeft immers nog 

nooit zo “hoog” gestaan, dus een daling kan niet uitblijven. Veel onderzoeken 

hebben echter al uitgewezen voorspellingen van analisten zeker niet leiden tot 

betere rendementen. Sterker nog, in het merendeel van de gevallen blijven 

actieve beleggers achter bij de index. Het simpelweg volgen van de index (in 

tijden van stijgingen, maar ook bij dalingen) is dan ook vaak de beste keuze. 

Dat beurzen steeds nieuwe records breken is op zich helemaal niet vreemd, in 

ons economisch systeem gebaseerd op groei, is het juist logisch dat bedrijven 

meer waard worden naarmate de tijd verstrijkt. 

In bijgaand onderzoek van Dimensional staan de gemiddelde behaalde 

rendementen van de S&P 500 index in de periode na het behalen van een 

nieuw beursrecord. Hieruit blijkt dat een nieuw beursrecord zeker geen reden 

tot zorg is. 

 

Gemiddeld jaarlijks rendement na nieuw record van S&P 500, Januar1 

1926–December 2018 

 



  

 

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst 

Onderzoek in USD. Nieuwe marktrecords worden gedefinieerd als maanden die eindigen met de markt boven 

alle voorgaande niveaus voor de steekproefperiode. Op jaarbasis samengestelde rendementen worden 

berekend voor de relevante tijdsperioden volgend op nieuwe markthoogtes en gemiddeld over alle nieuwe 

markthoog waarnemingen. Er waren 1115 observatiemaanden in de steekproef. Januari 1990 - heden: S&P 500 

Total Returns Index. S&P data © 2019 S&P Dow Jones Indices LLC, een divisie van S&P Global. Alle rechten 

voorbehouden. Januari 1926 - december 1989; S&P 500 Total Return Index, aandelen, obligaties, rekeningen 

en inflatie Yearbook ™, Ibbotson Associates, Chicago. 

Vermogensbeheer voor stichtingen 

 

Index People werkt voor particulieren, maar ook voor institutionele instellingen 

(zoals pensioenfondsen en stichtingen). De dienstverlening komt vrijwel 

overeen maar toch hebben we een brochure ontwikkeld die speciaal is 

toegespitst op de dienstverlening voor stichtingen. Bent of kent u een 

bestuurder van een stichting of vermogensfonds? Vraag dan hier onze nieuwe 

brochure aan of neem telefonisch contact op met Frederik Kooij op 

telefoonnummer 023-7114416. 



 

 

Rendementen Index People 

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

schrijven (28 oktober) 6,5% voor de behoudende portefeuilles, 11,4% voor de 

neutrale portefeuilles en 14,3% voor de meest offensieve portefeuilles. De 

rendementen zijn na aftrek van alle kosten. 

 

  

                     

 

Bekijk onze aanpak 

 

Beleggingsvoorstel aanvragen 

 

  

 

 

Onze contactgegevens: 

Index People 

Lichtfabriekplein 1 

2031TE Haarlem 

Nederland 

Telefoon: 023-7114416 

E-mail: klantenservice@indexpeople.nl 

 

Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen: 

 

uitschrijven nieuwsbrief 

  

Wilt u contact met ons? Klik hier 

 

 

 

LinkedIn 

 

 

 

Disclaimer 

 

 

 

  

  

 

https://www.indexpeople.nl/aanpak/
https://www.indexpeople.nl/particulier/beleggingsvoorstel-aanvragen/
https://indexpeople.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=1313238354c088d0220866bb1&id=cce6cb8386&e=%5bUNIQID%5d&c=a4b161701f
https://www.indexpeople.nl/contact/
https://www.linkedin.com/company/the-index-people/
https://www.indexpeople.nl/over-the-index-people/disclaimer-en-privacyreglement/
https://gallery.mailchimp.com/1313238354c088d0220866bb1/files/d17c895a-4ff9-4ac7-b28d-6cdc9d02b31d/2019_beoordeling_the_index_people.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1313238354c088d0220866bb1/files/110f1776-477d-46a1-89f4-800f953324b5/Vermogensbeheer.nl_beoordelingsrapport_2019.pdf
https://www.linkedin.com/company/the-index-people/
https://www.indexpeople.nl/over-the-index-people/disclaimer-en-privacyreglement/


 


