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2000 slecht jaar voor aandeelhouders

Voor beleggers in Nederlandse aandelen is 2000 een slecht jaar
geweest. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het totale rendement op
aandelen voor het eerst sinds 1990 negatief is. Grote verliezers zijn met
name de aandelen in de IT- en telecomsector. Beleggingsfondsen die
zich richten op Nederlandse aandelen deden het minder slecht dan het
beursgemiddelde.

Totale rendement aandelen Amsterdam –2 procent

De CBS-herbeleggingsindex voor aandelen genoteerd aan de
effectenbeurs van Amsterdam is in 2000 met 2 procent gedaald tot
1688,0. Het is voor het eerst sinds 1990 dat het rendement op aandelen
inclusief dividend over een kalenderjaar negatief is. Sinds 1980, het jaar
dat de CBS-herbeleggingsindex werd ingevoerd, zijn er slechts twee
jaren met een lager rendement: -18 procent in 1987 en –13 procent in
1990.

Grote verschillen in bedrijfstakken

Het negatieve rendement op aandelen over 2000 kan met name
worden toegeschreven aan de fondsen van de “nieuwe” economie. De
grootste verliezer is de sector transport, opslag en communicatie met
een rendement van –60 procent. Vooral de telecombedrijven kregen
harde klappen te verduren. Ook de aandelen in de sector niet-financiële
dienstverlening, waarin veel IT-bedrijven zijn opgenomen, scoorden
slecht met –23 procent.
De aandelen van de “oude” economie deden het veel beter. De sector
bouwnijverheid heeft in het afgelopen jaar met 32 procent het hoogste
rendement behaald. Direct daarop volgt de sector
consumentengoederenindustrie met een rendement van +30 procent.
Op de lange termijn is de sector niet-financiële dienstverlening,
ondanks het negatieve rendement van 23 procent over 2000, een van
de best presterende sectoren. Sinds 1980 is het gemiddeld rendement
+21 procent. De sector bouwnijverheid, met het hoogste rendement in
2000, blijft met een gemiddeld rendement van +10 procent over de
afgelopen eenentwintig jaar hierbij ver achter.
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Amsterdam nog wel beter dan wereldindex

Ondanks het rendement van -2 procent heeft de effectenbeurs van
Amsterdam het minder slecht gedaan dan het wereldgemiddelde. De
MSCI-wereldherbeleggingsindex is in 2000 met 6 procent gedaald.
Over de afgelopen eenentwintig jaar is de wereldherbeleggingsindex
gemiddeld met 16 procent gestegen, tegen een stijging van 19 procent
voor Nederlandse aandelen.

Beleggingsfondsen Nederland lucratiever dan aandelen

Ook de beleggingsfondsen konden zich niet onttrekken aan de malaise
op de aandelenbeurzen. Het gemiddelde rendement van de
beleggingsfondsen die zich richten op Nederlandse aandelen bedraagt
+1 procent. Met dit rendement hebben de fondsen wel iets beter
gepresteerd dan het gemiddelde van alle Nederlandse aandelen
tezamen. De wereldwijd beleggende aandelenfondsen deden het met
een rendement van –7 procent slechter dan het gemiddelde van de
markt waarop zij beleggen (-6 procent).

Binnen de aandelenfondsen kenden vooral de fondsen die zich richten
op het Verre Oosten een mager jaar met een rendement van –23
procent. Ook op de langere termijn presteren deze fondsen matig. Het
totale rendement sinds eind 1991 bedraagt gemiddeld 8 procent per
jaar, vanaf eind 1993 hebben deze fondsen per saldo geen rendement
gegenereerd. Vastgoedfondsen deden het in 2000 met een rendement
van meer dan 15 procent relatief goed.

Technische toelichting
De herbeleggingsindex geeft de waarde-ontwikkeling van effecten
weer, vermeerderd met rente- en dividenduitkeringen. Het totale
rendement van een belegging wordt berekend uit de herbeleggings-
index en is de som van het koersrendement en het coupon- c.q.
dividendrendement. De beleggingsindices houden geen rekening met
transactiekosten, zoals aan- en verkoopkosten en bewaarloon. Ook met
fiscale consequenties is geen rekening gehouden.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg,  dhr. J.H.M.
van Heiningen, tel. (070) 337 45 61. Overige informatie kunt u
verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
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A  = Algemeen C  = Consumentengoederen

K  = Kapitaalgoederen Ba= Basisgoederen

Bo= Bouwnijverheid T  = Transport, opslag en communicatie

H  = Handel N  = Niet-financiële dienstverlening

F  = Financiële instellingen

Totaal rendement op Nederlandse aandelen
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Rendement over 2000 per bedrijfstak
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Tabel 1. Indexcijfers en rendementen van aandelen en obligaties            
index (ultimo) rendement

1998 1999 2000 1998 1999 2000

CBS-herbeleggingsindices ultimo 1983 =100 %

Aandelen

algemeen 1320,1 1724,7 1688,0 22,3 30,6 -2,1

 consumentengoederenindustrie 1669,1 1396,0 1811,7 40,8 -16,4 29,8

 kapitaalgoederenindustrie 434,6 994,9 1018,3 -2,1 128,9 2,4

 basisgoederenindustrie 569,0 806,3 933,4 -5,7 41,7 15,8

 bouwnijverheid 602,1 560,8 738,3 -22,2 -6,9 31,7

 transport, opslag en communicatie 754,6 1496,6 592,0 71,2 98,3 -60,4

 niet-financiële dienstverlening 2387,2 3140,2 2411,5 14,7 31,5 -23,2

 handel 1960,5 1866,8 2087,0 19,3 -4,8 11,8

 financiële instellingen 1955,1 2152,7 2464,9 61,1 10,1 14,5

Obligaties

algemeen 339,2 334,2 356,2 10,6 -1,5 6,6

Aandelen ultimo 1993 =100

CBS/NIB-index voor niet-AEX-fondsen 333,8 502,7 446,7 17,5 50,6 -11,1

CBS MIT-index 406,9 941,2 559,1 21,9 131,3 -40,6

CBS MIT Small-index 577,5 1335,6 663,6 -1,2 131,3 -50,3

MSCI wereldindex (gld) 1) 1543,4 2266,3 2136,7 15,5 46,8 -5,7

1) Bron: Morgan Stanley Capital International (ultimo 1969 =100).  Ultimo 2000 voorlopig.

Tabel 2. Indexcijfers en rendementen van beleggingsinstellingen en vastgoedfondsen            
index (ultimo) rendement

1998 1999 2000 1998 1999 2000

Herbeleggingsindices ultimo 1993 =100 %

CBS/MoneyView-index

voor beleggingsinstellingen 153,1 205,6 200,8 13,6 34,3 -2,3
 aandelenfondsen 193,8 307,1 288,8 20,6 58,5 -6,0

   Nederland 295,2 381,4 384,2 22,9 29,2 0,7

   Europa 238,9 354,1 359,5 25,1 48,2 1,5

   Verre Oosten 64,6 131,1 100,4 -9,8 102,9 -23,4

   Noord-Amerika 257,5 369,4 352,0 17,9 43,5 -4,7

   Wereldwijd 197,8 326,0 301,8 19,9 64,8 -7,4

 obligatiefondsen 125,2 130,3 139,3 7,5 4,1 6,9

 geldmarktfondsen 112,1 114,0 120,0 2,4 1,7 5,3

 gemengde fondsen 153,3 176,0 186,5 8,8 14,8 6,0

CBS/SBV-index voor vastgoedfondsen 116,2 123,1 142,2 -2,1 5,9 15,5

 direct 118,3 123,7 141,3 -0,9 4,6 14,2

   Nederland 155,0 170,7 182,8 11,4 10,1 7,1

   wereldwijd 111,7 114,5 134,5 -4,1 2,5 17,5

 indirect 122,1 141,6 174,8 -11,9 16,0 23,4


