Nieuwsbrief januari 2022
Onrustige start van het jaar
Meerdere mogelijke renteverhogingen in VS in 2022, een oplopende spanning
aan de grens van Rusland met Oekraïne en de aanhoudende coronacrisis
zorgen voor een onrustig begin van 2022 op de financiële markten.
Jerome Powell, voorzitter van de Fed (de Amerikaanse centrale bank), liet
weten dat de sterke arbeidsmarkt en de hoge inflatie de Fed ruimte geeft om de
rente al in maart te gaan verhogen. Ook zal er daarna een start worden
gemaakt met het afbouwen van de obligatieportefeuille. Hiermee komt er een
einde aan het ruime monetaire beleid van de afgelopen jaren. Beleggers
schrokken vooral van de mededeling dat het tempo van de renteverhogingen
wel eens hoger kan zijn dan in eerdere periodes dat de rente in de VS
verhoogd werd. De Fed is van mening dat dit hogere tempo nu mogelijk is
omdat de economie er stukken beter voorstaat dan bijvoorbeeld in 2015 (toen
de rente ook verhoogd werd). Daarnaast is de inflatie nu ook een stuk hoger.
Ook de oplopende spanning tussen Rusland en het Westen zorgen voor onrust
op de financiële markten. Voorlopig lijkt het er nog op dat het diplomatieke pad

bewandeld blijft worden. Hierdoor lijkt een snelle invasie van Rusland in
Oekraïne onwaarschijnlijk. Echter is het Westen niet bereid om concessies te
doen aan de Russische eisen over mogelijke toetreding van Oekraïne tot de
Navo en een verminderende Navo-aanwezigheid in Oost-Europa. Wat dit
uiteindelijk voor consequenties gaat hebben blijft voorlopig onzeker.
Tot slot zijn er nog steeds grote zorgen over de coronapandemie. Hoewel de
Omikron variant veel minder ziekmakend is, zorgt de enorme toename van het
aantal besmettingen wel voor uitval van veel personeel en daardoor zal de
economische productiviteit afnemen en uiteindelijk kunnen zorgen voor een
lagere economische groei.
Deze onzekere factoren zorgen momenteel voor een daling van de
aandelenkoersen. De historie leert ons echter dat dalingen er bij horen en dat
koersen zich uiteindelijk weer zullen herstellen. Gemiddeld is er sinds 1950
ieder kalenderjaar een daling van 13,6% op de aandelenmarkten. De
onderzoeken wijzen ook uit dat dalingen niet te voorspellen zijn, net als het
herstel dat weer op zal gaan treden. Op dit soort momenten is het van belang
het lange termijn plaatje in het vizier te houden en niet mee te gaan in de waan
van de dag. Uiteraard gaan wij hier graag met u over in gesprek.
Nieuwe medewerker: Edwin Magdelijns

In januari is Edwin Magdelijns in dienst gekomen bij Index People. Edwin zal bij
Index People de functie van senior particulier vermogensbeheerder vervullen.
Met zijn open enthousiaste houding en zijn deskundigheid is Edwin een
adviseur die echt oog heeft voor zijn relaties. Hij weet op een duurzame manier
zijn relaties te adviseren over hun vermogensvraagstukken. Hij heeft een

langjarige ervaring als senior beleggingsspecialist en als vermogensbeheerder
bij Banque Artesia, ABN AMRO Bank en Rabobank. Edwin is geregistreerd bij
het DSI in het register Adviseren Beleggen Maatwerk Retail en is daarnaast
ook gekwalificeerd als WFT Adviseur Vermogen.
Nieuwe medewerker: Mayorlène Leaňez

In januari is ook Mayorlène Leaňez bij Index People gestart in de functie van
compliance officer. Mayorlène heeft ruim 20 jaar ervaring in de financiële sector
op fiscaal, juridisch en commercieel gebied. Als compliance officer heeft zij bij
diverse financiële dienstverleners veel te maken gehad met complexe
structuren, risico analyses en transactiemonitoring. Ze heeft veel ervaring met
“Client Due Dilligence” en staat bekend om haar transparantie,
bespreekbaarheid en evenwichtig handelen.
Brochure jaaroverzicht 2021
Het jaar 2021 was een zeer positief beursjaar waarin de rendementen (fors)
opgelopen zijn. Een terugblik op de marktontwikkelingen in 2021, de door Index
People uitgevoerde mutaties en de uitgangspositie voor 2022 vindt u hier. In de
brochure zie u ook de behaalde rendementen in 2021 van onze standaard en
duurzame portefeuilles.
Rendementen Index People
De behaalde rendementen in 2022 (sinds 1 januari) van de
standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (28 januari 2022) 1,6% voor de behoudende portefeuilles, -2,1% voor de neutrale en -2,9% voor

de meest offensieve portefeuilles. Voor de duurzame portefeuilles zijn de
rendementen -1,8% voor de behoudende portefeuilles, -2,7% voor de neutrale
en -3,7% voor de zeer offensieve portefeuilles. Alle genoemde rendementen
zijn na aftrek van alle kosten. Alle rendement gegevens vindt u
op www.indexpeople.nl/rendement.
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