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Omikron
Een nieuwe variant van het coronavirus zorgt voor veel onrust in de wereld. Zo
lijkt deze variant nog besmettelijker dan de nu heersende Delta variant.
Daarnaast is het aantal mutaties ten opzichte van de huidige variant met 32
relatief hoog. Hierdoor is er een aannemelijke kans dat de huidige vaccins niet
zo goed zullen werken tegen de Omikron variant.
De onzekerheid rond de virusmutatie zorgt ook voor onrust op de financiële
markten. De komende tijd zal er meer duidelijk worden over de werking van de
vaccins, maar ook over de ernst van het ziektebeeld door deze mutatie. De
eerste tekenen t.a.v. dit laatste punt lijken positief, tot nu toe verloopt het
ziektebeeld relatief mild. De onzekerheid rond het coronavirus zal de markten
de komende periode ongetwijfeld blijven domineren, waarbij uitschieters zowel
positief als negatief voor zullen gaan komen.
Europese inflatie naar recordniveau
Het Europese inflatiecijfer is in oktober naar een nieuw record gestegen. Voor

de hele eurozone kwam het inflatiecijfer uit op 4,1% ten opzichte van een jaar
geleden. Dit is het hoogste inflatiecijfer sinds de invoering van de Euro.
Stijgende energieprijzen zijn een belangrijke oorzaak voor het hoge
inflatiecijfer. Veel economen verwachten nog steeds dat de hoge inflatie tijdelijk
is. Voor 2022 is de verwachting dat de inflatie in de eurozone 2,2% zal
bedragen en voor 2023 1,5%. ECB-president Christine Lagarde gaf (nogmaals)
aan dat ze verwacht dat de inflatiedruk de komende periode zal afnemen.
Ingrijpen door de beleidsrente (snel) te verhogen wil zij dan ook nog niet.
Veel beleggers vertonen suboptimaal gedrag
De AFM heeft een trendoverzicht gepubliceerd waarin zij o.a. kijkt naar het
gedrag van beleggers. Uit het trendoverzicht 2022 volgt dat ongeveer 32% van
beleggers die zelf hun beleggingen beheren (execution only), suboptimaal
gedrag vertonen. Het blijkt dat beleggers binnen hun eigen portefeuille vaak te
veel handelen en hierdoor onnodig kosten maken. Daarnaast wordt er te weinig
spreiding aangebracht over verschillende instrumenten of geografische regio’s.
Dit suboptimale gedrag heeft een negatieve impact voor de belegger tot
gevolg. Dit vertaalt zich in hogere kosten of meer risico in de
beleggingsportefeuille dan nodig is. Beleggers lopen hierdoor rendement mis
en de kans is groter dat beleggingsdoelen niet behaald worden. De AFM
concludeert dat beleggers bij passief beleggen in goed gespreide portefeuilles
meer rendement zouden kunnen behalen en daarbij minder risico lopen.
Rendementen Index People
De behaalde rendementen in 2021 (sinds 1 januari) van de
standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (30 november 2021)
4,3% voor de behoudende portefeuilles, 10,7% voor de neutrale en 18,6% voor
de meest offensieve portefeuilles. Voor de maatschappelijk verantwoorde
portefeuilles zijn de rendementen 2,4% voor de behoudende portefeuilles, 6,7%
voor de neutrale en 17,2% voor de zeer offensieve portefeuilles. Alle
genoemde rendementen zijn na aftrek van alle kosten
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