Nieuwsbrief oktober 2021
Terugblik beurzen
De beter dan verwachte bedrijfsresultaten van de afgelopen weken en het
wegebben van de angst voor een olievlekwerking van de in problemen
verkerende Chinese vastgoedreus Evergrande, hebben een groot deel van de
eerdere zorgen kunnen wegnemen. Veel aandelenmarkten noteren weer op of
rond alltime-highs. De beurzen in China, Hongkong en Japan zijn daar
overigens nog ver van verwijderd en hebben dit jaar een bescheiden
rendement geboekt. Dat wil overigens niet zeggen dat aandelen in elke regio
gelijk gewaardeerd zijn. Onderstaande grafiek geeft een goed beeld van de
waarderingsverschillen en de absolute koers-winstverhoudingen in
verschillende regio’s. In deze grafiek is ook zichtbaar dat in elke regio de koerswinstverhoudingen dit jaar gedaald zijn, voornamelijk door een sterk herstel van
de onderliggende winsten van bedrijven.

De instroom vanuit spaarrekeningen en obligaties naar aandelen houdt
onverminderd aan. Beperkte correcties worden aangegrepen om aandelen bij
te kopen vanuit deze categorieën. Naast de beter dan verwachte
bedrijfsresultaten en de rotatie van obligaties naar aandelen, is dat niet enige
reden dat aandelen sterk blijven liggen. Bedrijven zelf zijn de grootste kopers
op de aandelenmarkt. De verwachting is dat eind dit jaar er voor ongeveer 1
biljoen dollar aan eigen aandelen is aangekocht. Ook dat geeft een
ondersteunende werking aan de aandelenkoersen.
Index People
Ook bij Index People blijven wij groeien. Ben jij een compliance officer of wil je
dit graag worden en wil jij een bijdrage leveren aan het verder uitbouwen van
een overzichtelijke organisatie die zich onderscheidt van de grote financiële
instellingen? Dan maken we graag kennis met je!
Mocht je iemand in je netwerk hebben dan kun je hem/haar verwijzen naar ons
of onze site: Werken bij Index People
Rendementen Index People
De behaalde rendementen in 2021 (sinds 1 januari) van de
standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (slotkoersen 27
oktober 2021) 4,3% voor de behoudende portefeuilles, 10,7% voor de neutrale
en 18,8% voor de meest offensieve portefeuilles. Voor de maatschappelijk
verantwoorde portefeuilles zijn de rendementen 2,4% voor de behoudende
portefeuilles, 7,5% voor de neutrale en 14,3% voor de zeer offensieve
portefeuilles. Alle genoemde rendementen zijn na aftrek van alle kosten.
Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?
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