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Akkoord over Brexit
Met het akkoord dat de Britse regering met het Europese onderhandelingsteam
vrijwel zeker op zeer korte termijn gaat sluiten is een harde Brexit definitief van
de baan. Het vrijhandelsverdrag zal nu alleen nog goedgekeurd moeten worden
door de EU lidstaten en het Britse Lagerhuis. Het verdrag zorgt er voor dat er na
de jaarwisseling niet direct invoerheffingen en quota voor onderlinge
goederenhandel worden ingevoerd. Ook zijn er afspraken gemaakt over energie
en vervoer. Met het handelsakkoord lijkt een einde te komen aan een lang
proces dat in juni 2016 gestart is met het referendum waar de Britten er met
51,9% tegen 48,1% voor stemden om uit de EU te stappen.
Akkoord over nieuw steunpakket in de Verenigde Staten
Ook in de Verenigde Staten (VS) is recent een akkoord gesloten na lang
onderhandelen. In de VS ging het over een nieuw steunpakket om de gevolgen
van de coronacrisis te beperken en de economie te steunen. Hoewel president
Trump vrijwel direct na het bereiken van het akkoord door de Democraten en
Republikeinen aangaf het akkoord niet te zullen ondertekenen, is de

verwachting dat het akkoord er uiteindelijk wel zal komen. Trump wilde namelijk
een groter bedrag richting de burgers uitkeren. De leider van de Democraten
Nancy Pelosi gaf daar direct op aan dat dit voor haar acceptabel is. Naast het
akkoord over het steunpakket waren er nog gunstige cijfers over de
Amerikaanse economie; het aantal werkloosheidsuitkeringen is gedaald en de
orders voor duurzame goederen stegen de afgelopen periode.
Goed advies heeft grote waarde
In opvolging van een eerder onderzoek van Vanguard over de waarde van goed
advies, waarin bleek dat een goed advies tot wel 3% extra rendement per jaar
zou kunnen opleveren, is er in The Journal of Finance een nieuw onderzoek
gepresenteerd over de prestaties van Canadese adviseurs. Vaak wordt gedacht
dat adviseurs door belangenconflicten niet onafhankelijk adviseren en dat
klanten van deze adviseurs hierdoor slechte resultaten halen. Echter blijkt uit
het onderzoek dat de adviseurs ook voor hun eigen beleggingsportefeuilles
slechte resultaten halen. Ze investeren ook hun eigen vermogen veelal in dure
en actief beheerde fondsen, doen veel transacties en spreiden de portefeuille
niet genoeg. Hierdoor presteren zowel hun klanten als de adviseurs zelf 3%
minder dan de passieve benchmark. Een goed advies van een onafhankelijk
adviseur die niet in bekende valkuilen valt heeft dan ook in potentie een grote
waarde.
Fijne feestdagen
Ondanks dat de feestdagen dit jaar in alle opzichten anders zullen zijn dan
andere jaren, wenst Index People u hele fijne feestdagen en een fantastisch
2021 toe.
Rendementen Index People
De behaalde rendementen in 2020 (sinds 1 januari) zijn op het moment van
schrijven (24 december) 2,9% voor de behoudende portefeuilles, 3,5% voor de
neutrale en 3,4% voor de meest offensieve portefeuilles. Deze rendementen zijn
na aftrek van alle kosten.
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