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Korte zorgen over de Delta variant van het coronavirus op financiële 

markten 

De wereldwijde (snelle) opmars van de delta variant van het coronavirus zorgde 

voor een korte maar hevige reactie op de financiële markten. De vrees bestond 

dat de nieuwe virusvariant voor nieuwe lockdowns zou kunnen zorgen. De 

grootste zorgen hierover ebde echter weer snel weg. Dit kwam mede door de 

publicatie van positieve bedrijfsresultaten. Van enkele grote Amerikaanse 

bedrijven die met cijfers naar buiten kwamen, liet 87% betere resultaten zien 

dan verwacht. De bedrijfsresultaten zijn een verdere bevestiging van het 

krachtige economische herstel. 

  

De ECB handhaaft de lage rente 

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft na de meest recente 

beleidsvergadering aangegeven dat de rentes zo lang als nodig op de huidige 

lage niveaus zullen worden gehouden, om zo de inflatiedoelstelling van 2% te 

behalen. Net als andere centrale banken is het de ECB de afgelopen jaren niet 

gelukt om de inflatiedoelstelling te halen. De ECB verwacht dat het ook de 

komende jaren niet zal lukken om aan de doelstelling te voldoen. De 



 

inflatieverwachting bedraagt 1,5% in 2022 en 1,4% in 2023. De ECB gaf aan de 

rente pas te willen gaan verhogen als de inflatieverwachting op 2,0% zal 

uitkomen. Aangezien de huidige inflatieverwachtingen nog niet aan de 

doelstelling van de ECB voldoen, bestaat de kans dat het monetaire beleid nog 

verder verruimd wordt. In september is de volgende beleidsvergadering van de 

ECB waarin ook nieuwe inflatieprognoses bekend worden gemaakt. Mogelijk 

zorgen die dan ook voor een aanpassing van het huidige beleid. 

  

Instroom ETF’s op recordniveau 

In de eerste zes maanden van 2021 is er sprake geweest van een enorme 

instroom aan vermogen in ETF’s (indextrackers). Dit blijkt uit de nieuwste 

publicatie van Blackrock over de wereldwijde in- en uitstroom in ETF’s. In de 

eerste zes maanden van 2021 was er sprake van een instroom van 519 miljard 

in aandelen-ETF’s. Hiermee zijn alle eerdere records al verbroken. In juni 

bedroeg de totale instroom in ETF’s 122 miljard dollar, de op twee na hoogste 

instroom ooit. De instroom in aandelen ETF’s bedroeg in juni 101,5 miljard 

dollar, obligatie ETF’s trokken 20,8 miljard dollar aan. 

  

Ondanks de enorme instroom in ETF’s is het totale percentage dat in ETF’s 

wordt belegd “slechts” 3% van het totale beheerde vermogen in aandelen- en 

obligatiemarkten. Er is dan ook nog een ongekend groeipotentieel voor ETF’s in 

de toekomst. BlackRock voorspelde eerder al dat het beheerde vermogen van 

ETF’s in 2025 15.000 miljard dollar zou bedragen. 

  

Alternatieven negatieve rente op spaarrekening 

Ook bij Index People merken wij dat de vraag naar indexbeleggingen steeds 

verder toeneemt. Ook de negatieve spaarrente die veel banken inmiddels vanaf 

EUR 100.000 rekenen is een reden voor veel mensen om op zoek te gaan naar 

alternatieven. Een belegging kan een interessant alternatief zijn voor 

liquiditeiten. Echter is dit zeker niet voor iedereen een verstandige oplossing. 

Een belegging (ook als deze zeer defensief wordt ingericht) kent namelijk altijd 

risico’s. Wij denken uiteraard graag met u mee over oplossingen voor uw 

persoonlijke situatie. U kunt ons hierover altijd bereiken op ons telefoonnummer 

023 7114416 of via https://www.indexpeople.nl/contact/. 

  

Rendementen Index People 

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

https://www.indexpeople.nl/contact/


 

standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (27 juli) 3,5% voor de 

behoudende portefeuilles, 7,8% voor de neutrale en 12,8% voor de meest 

offensieve portefeuilles. Voor de maatschappelijk verantwoorde portefeuilles zijn 

de rendementen 1,4% voor de behoudende portefeuilles, 6,6% voor de neutrale 

en 11,4% voor de zeer offensieve portefeuilles. Alle genoemde rendementen 

zijn na aftrek van alle kosten. 

  

 

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? 

Maak online uw persoonlijk beleggingsvoorstel aan via deze link 

Laat u terugbellen voor uw vragen of een afspraak 

 

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: 
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