
  

  

  

 

Nieuwsbrief april 2021 

 

Positief economisch nieuws uit de Verenigde Staten 

Uit recente cijfers blijkt dat de Amerikaanse economie beter draait dan eerder 

gedacht. Wel blijft de economie sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rond de 

verspreiding van het coronavirus en de voortgang met het vaccineren. De 

Federal Reserve (FED), de Amerikaanse centrale bank, houdt daarom het 

monetaire beleid voorlopig ongewijzigd. Deze beslissing van de FED was 

conform de verwachtingen in de markt. De voorzitter van de FED, Jerome 

Powell, zei dat het nog te vroeg is om na te denken over de afbouw van de 

stimuleringsmaatregelen. 

  

Uit de index van leidende macro-economische indicatoren blijkt dat alle seinen 

in de Verenigde Staten op groen staan. Deze index bestaat uit tien indicatoren 

die 6 tot 12 maanden vooruitlopen op de daadwerkelijke economische 

ontwikkelingen. Hieronder vallen onder andere de orders voor 

consumptiegoederen, het consumenten- en producentenvertrouwen en de 

aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen. Van de tien indicatoren laten er nu 

tien een verbetering zien. De laatste keer dat alle tien de indicatoren een 

verbetering lieten zien, was in 2015. Ook de verandering ten opzichte van een 

jaar geleden liet een zeer sterke stijging zien; van -1,5% naar +7,9%. Dit soort 

stijgingen zijn vrijwel alleen zichtbaar aan het einde van een recessie of in de 



 

beginfase van economisch herstel. 

 

Recordinstroom in indexfondsen 

In het eerste kwartaal van 2021 is er in Europa een recordhoeveelheid 

vermogen in ETF’s (indexfondsen) geïnvesteerd. De totale instroom aan 

vermogen bedroeg in het eerste kwartaal 48,2 miljard euro. In het laatste 

kwartaal van 2020 was de netto instroom in Europa ook al zeer groot met 44,8 

miljard euro. In onderstaande afbeelding staat de netto instroom per kwartaal in 

Europa in indexfondsen in de afgelopen jaren weergegeven. 

  

Aan de steeds verdere toenemende populariteit van indexfondsen lijkt dus nog 

geen eind te komen. Dit heeft er ongetwijfeld mee te maken dat de onderzoeken 

over de prestaties van actieve managers nog steeds keer op keer laten zien dat 

een indexfonds in veel gevallen een betere keuze is. Actieve managers slagen 

er niet in op de lange termijn de index te verslaan. Zelfs in beursjaren met zeer 

grote schommelingen, zoals in 2020, is er maar 50% van de actieve fondsen in 

geslaagd om de index te verslaan blijkt uit de Active/Passive barometer 2021 

van fondsenvergelijker Morningstar. 

  

 

 



 

 

Nieuwe medewerker: Wilko Ouwerkerk 

  

 

In april is Wilko Ouwerkerk in dienst getreden bij Index People. Wilko is als 

ervaren vermogensbeheerder graag uw gesprekspartner in het proces van 

beleggen met als doel een lange relatie op te bouwen. Hij streeft er naar u op dit 

punt te ontzorgen en rust te geven. Dat begint op het moment dat u start met 

beleggen. 

  

Voordat Wilko naar Index People kwam, was hij ruim 25 jaar werkzaam als 

beleggingsadviseur en vermogensbeheerder bij onder andere Van Lanschot 

Bankiers en Rabobank. 

Wilko is geregistreerd bij DSI in het register Adviseren Beleggen Maatwerk 

Retail en gekwalificeerd als WFT Adviseur Vermogen. 

  

Nieuwe medewerker: Benjamin Grevers 

  



 

In april is ook Benjamin Grevers gestart bij Index People. Benjamin heeft een 

internationale achtergrond en een passie voor beleggen. Met ondernemende 

ervaringen in evenementen, vermogensbeheer en hospitality heeft hij zeer 

klantgericht leren denken en werken. Benjamin zoekt altijd naar de meest 

persoonlijke en passende oplossingen voor zijn klanten in welk speelveld dan 

ook. Bij Index People krijgt hij de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen tot 

ervaren vermogensbeheerder. 

  

Rendementen Index People 

De behaalde rendementen in 2021 (sinds 1 januari) zijn op het moment van 

schrijven (29 april) 2,6% voor de behoudende portefeuilles, 6,4% voor de 

neutrale en 11,1% voor de meest offensieve portefeuilles. Deze rendementen 

zijn na aftrek van alle kosten. 

 

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? 

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 

 

  

 

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=75e9779bf4
https://www.indexpeople.nl/contact/

