Nieuwsbrief juli 2022
ECB verhoogt rente meer dan verwacht
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente afgelopen maand met 0,50%
verhoogd. Deze renteverhoging was hoger dan de eerder aangekondigde
verhoging van 0,25%. Doordat de rente met 0,50% verhoogd is, komt er een
einde aan het tijdperk van negatieve rente in de eurozone. De ECB voert deze
renteverhoging door om grip te krijgen op de hoge inflatie. ECB-president
Lagarde gaf aan dat de druk op de prijzen zich meer en meer aan het
verspreiden is over meer sectoren. De hoge energieprijzen hebben hier een
grote invloed op. De ECB verwacht dat de inflatie in de eurozone voorlopig
“ongewenst hoog” blijft. Dit komt doordat de prijzen van voedsel voorlopig hoog
zullen blijven en ook de verstoring in aanvoerketens voorlopig niet zijn
opgelost.
Euro voor het eerst minder waard dan Dollar
De waarde van de euro is al langere tijd aan het dalen ten opzichte van de
dollar. Afgelopen maand waren beide munten zelfs exact evenveel waard, dit is
voor het eerst sinds 2002. Op het hoogtepunt in 2008 was één euro nog 1,60
dollar waard.

De belangrijkste reden voor de daling is het beleid van de Amerikaanse
centrale bank (Fed) die de rente al eerder is gaan verhogen dan de ECB. Door
de hogere rente in de Verenigde Staten is het voor investeerders
aantrekkelijker om geld te parkeren in de Verenigde Staten, hierdoor stijgt de
vraag (en dus de prijs) naar dollars. Ook de zorgen over de groei van de
economie in de eurozone leiden tot minder vertrouwen in de euro.
De lage koers van de euro leidt ertoe dat grondstoffen zoals bijvoorbeeld olie
duurder worden omdat deze meestal in dollars afgerekend worden. Hogere
grondstofprijzen kunnen dan weer zorgen voor een verder oplopende inflatie.
Ook producten die geïmporteerd worden uit de Verenigde Staten worden
duurder. Aan de andere kant wordt het voor bedrijven in de Verenigde Staten
weer interessanter (goedkoper) om producten uit de eurozone te importeren.
Voor export vanuit de eurozone kan dit dan ook een impuls betekenen.
Banken blijven achter bij benchmark
Uit onderzoek van Investment Officer blijkt dat de neutrale modelportefeuilles
bij een meerderheid van vijf onderzochte banken de eigen benchmark na aftrek
van alle kosten niet heeft weten te verslaan in de eerste zes maanden van het
jaar. Alleen ING heeft 2% minder verlies dan de eigen benchmark geleden.
Onderstaand zijn de resultaten van de onderzochte banken te zien.

Ter vergelijking: Het rendement van de neutrale modelportefeuille bij ING die
van de grootbanken het minst slecht presteerde was per 30 juni 2022 -10,2%,
het rendement van de standaard neutrale portefeuille bij Index People was op
dat moment -9,1%.
Nieuwe medewerker: Peter den Bode

In juli is Peter den Bode gestart als Institutioneel Vermogensbeheerder bij
Index People. Peter zal zich binnen Index People voornamelijk gaan richten op
Verenigingen en Stichtingen.
Peter heeft ruim 40 jaar ervaring in de beleggingswereld en een lange historie
bij ABN Amro. De laatste jaren bediende hij daar instituten en charitas als
beleggingsadviseur. Peter staat bekend om zijn grote deskundigheid en een
uitstekend gevoel voor de klant.
Rendementen Index People
De behaalde rendementen in 2022 (sinds 1 januari) van de
standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (27 juli 2022) -5,9%
voor de behoudende portefeuilles, -6,1% voor de neutrale en -6,9% voor de
meest offensieve portefeuilles. Voor de duurzame portefeuilles zijn de
rendementen -7,6% voor de behoudende portefeuilles, -8,7 % voor de neutrale
en -10,0% 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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