
  

  

  

 

Nieuwsbrief mei 2021 

 

Angst voor inflatie 

De Nederlandse rente voor staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar is 

opgelopen tot boven de 0%. Het is voor het eerst sinds maart 2020 dat deze 

rente positief is. De kapitaalmarktrentes lopen wereldwijd op, zo lieten ook de 

Duitse en Amerikaanse 10-jaarsrente een stijging zien de afgelopen periode. 

  

De rentestijging komt door de angst van beleggers voor een oplopende inflatie. 

Uit recente cijfers bleek dat de Amerikaanse inflatie veel harder oploopt dan 

eerder verwacht werd. In april steeg de inflatie in Amerika met 0,8%, hierdoor is 

de jaar-op-jaar inflatie gestegen van 2,6% naar 4,2%. Ook de jaar-op-jaar 

kerninflatie (waarbij de inflatie zonder energie- en voedselprijzen wordt 

gemeten), steeg in Amerika van 1,6% naar 3,0%. 

  

De inflatie loopt momenteel op door de eerdere stimuleringsmaatregelen van 

president Biden. Deze zorgen voor een fors herstel van de economie. Echter 

dreigt er nu een oververhitting te ontstaan waardoor de Amerikaanse centrale 

bank wellicht besluit de stimuleringsmaatregelen af te gaan bouwen. De 

Amerikaanse centrale bank (de Fed) heeft echter eerder al aangegeven uit te 



 

gaan van een slechts tijdelijke hogere inflatie en daarom vooralsnog geen 

redenen zien om het opkoopprogramma af te gaan bouwen. Ook in Europa 

heeft de Europese centrale bank herhaaldelijk aangegeven dat de 

stimuleringsmaatregelen nog niet afgebouwd kunnen worden omdat het herstel 

van de economie nog pril is. 

  

Vervroegde deadline handelsmoment woensdag 26 mei 

Het eerstvolgende handelsmoment is woensdag 26 mei 2021. Vanwege 

Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei 2021) is de deadline voor het 

handelsmoment vervroegd naar vrijdag 21 mei 2021 om 12:00 uur. Uw 

eventuele storting, opnameverzoek of andere verzoeken voor het 

handelsmoment van 26 mei 2021 dienen voor deze deadline bij ons binnen te 

zijn. 

  

Nieuwe medewerker: Frank Olgers 

  

Frank Olgers gaat bij Index People aan de slag als Senior Relatie Manager. In 

april jongstleden heeft Frank afscheid genomen van Care IS Vermogensbeheer. 

Frank brengt ruim 30 jaar ervaring met zich mee in acquisitie en 

relatiemanagement. Zowel Index People als Frank zien elkaar als de perfecte 

versterking voor nu en in de toekomst waar het gemeenschappelijke motto 

'meer rendement voor u' hoog in het vaandel staat. 



 

  

Rendementen Index People 

De behaalde rendementen in 2021 (sinds 1 januari) van de 

standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (19 mei) 1,6% voor de 

behoudende portefeuilles, 4,5% voor de neutrale en 7,7% voor de meest 

offensieve portefeuilles. Voor de maatschappelijk verantwoorde portefeuilles zijn 

de rendementen -0,9% voor de behoudende portefeuilles, 3,0% voor de 

neutrale en 6,9%. Alle genoemde 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=2920e7d856
https://www.indexpeople.nl/contact/

