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De spreiding is ook beter, maar in historisch perspectief is ook
dit rendement laag. Vanwege de risico’s op een hogere inflatie
op termijn kunnen beleggers er goed aan doen om obligaties in hun portefeuille op te nemen die compenseren voor
een onverwacht oplopende inflatie. Hiervoor hebben wij een
index tracker beschikbaar.
Kiezen voor obligaties of aandelen?
Aandelen kunnen bij aanhoudend economisch herstel beter
presteren in een omgeving van stijgende rentes. Omdat op
termijn de rente naar verwachting gaat stijgen, houden wij in
de door ons beheerde portefeuilles meer aandelen aan dan
normaal en minder obligaties.

Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële
Markten te Amsterdam. De informatie in deze publicatie is ontleend aan door Rabobank
betrouwbaar geachte bronnen en publieke informatie, maar voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kunnen
wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de
nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het
gevolg is van de hierin opgenomen gegevens. De informatie in deze publicatie dient niet
te worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een
aanbod tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten en is ook niet bedoeld om
enig recht of enige verplichting te creëren. Het gebruik maken van de informatie geschiedt
dan ook geheel op eigen risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze publicatie
opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op
ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
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