Nieuwsbrief augustus 2022
Nieuwe renteverhogingen in het verschiet
Tijdens de jaarlijkse conferentie van Centrale Bankiers in Jackson Hole gaf Fed
voorzitter Jerome Powell aan dat het temperen van de inflatie als topprioriteit
gezien moet worden. Om dit te bewerkstelligen zal de rente verder verhoogd
moeten worden, waardoor de economie actief afgeremd zal worden. Bedrijven
en huishoudens zullen hier de pijn van gaan voelen, maar dit is volgens Powell
een noodzakelijke prijs die betaald moet worden om de inflatie terug te dringen.
Recente economische cijfers in de Verenigde Staten (VS) vielen echter mee
t.o.v. de verwachtingen. De arbeidsmarkt is in juli namelijk krapper geworden
en het consumentenvertrouwen is in de VS toegenomen. Positieve
economische cijfers geven de Fed (extra) ruimte om de rente verder te
verhogen.
Ook in Europa gaan steeds meer stemmen op om de rente verder te verhogen.
Echter heeft Europa veel meer last van de hogere energieprijzen. Deze steeds
verder stijgende prijzen drukken enorm op de koopkracht van consumenten in
Europa. Als de ECB de rente verder verhoogt, zal dit de economie alleen maar
verder doen afkoelen en neemt de kans op een recessie in Europa verder toe.

Dat de ECB de rente echter verder zal gaan verhogen om de inflatie te
drukken, lijkt inmiddels zeker.
Rendement Index People in eerste half jaar 2022 beter dan VBR-index
Vergelijkingssite Vermogensbeheer.nl houdt de prestaties van 70 Nederlandse
grootbanken, private banks en zelfstandige vermogensbeheerders bij en vormt
hiermee de Vermogensbeheer Rendement (VBR)-Index. Recent is het
rendement van deze VBR-index over de eerste helft van 2022 gepubliceerd
voor verschillende risicoprofielen. De nettorendementen van Index People zijn
voor al deze profielen (fors) beter dan de VBR-index.

Index People in 2022 weer met 5 sterren beoordeeld
Index People wordt jaarlijks door professionele externe organisaties
beoordeeld. De onafhankelijke vergelijkingssites Vermogensbeheer.nl en
Finner beoordelen Index People ook in 2022 weer met de maximale score van
5 sterren. De beoordeling heeft o.a. betrekking op de organisatie in zijn geheel
(bijvoorbeeld vergunningen en vakbekwaamheid van de medewerkers), de
onafhankelijkheid, de (hoogte van de) kosten en transparantie (bijvoorbeeld
over kosten, het beleggingsbeleid en de rendementen). Uiteraard zijn wij zeer
blij met deze beoordelingen!

Rendementen Index People
De behaalde rendementen in 2022 (sinds 1 januari) van de
standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (31 augustus 2022) 6,4% voor de behoudende portefeuilles, -5,6% voor de neutrale en -5,4% voor
de meest offensieve portefeuilles. Voor de duurzame portefeuilles zijn de
rendementen -8,2% voor de behoudende portefeuilles, -8,6 % voor de neutrale
en -8,9% 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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