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IN HET KORT
› Sinds het bestaan van de Nasdaq 100 zijn er drie 

periodes geweest waaruit blijkt dat de relatie van 
investeerders met de technische aandelenindex in de 
afgelopen 20 jaar is veranderd.

› De Dot-com boom en de financiële crisis herinneren ons 
eraan dat technologie niet immuun is voor een recessie

Met de gestegen populariteit van technologie in de afgelopen decennia 
zijn er afkortingen ontstaan als FAANG (Facebook, Apple, Amazon, 
Netflix en Google) die verwijzen naar de technologische paradepaardjes.  
Hoewel de technologiesector relatief gezien een sterke markt is gebleken 
en beter heeft gepresteerd dan andere delen van de markt, zijn er 
perioden geweest waarin de liefde tussen beleggers en technologie even 
over was.  Hieronder geven we een terugblik op drie cruciale punten in de 
geschiedenis van de Nasdaq Composite Index die het verhaal vertellen van 
onze relatie met technische aandelen.

Dot-com opkomst en ondergang
De NASDAQ Composite index kwam op aan het eind van de jaren 90 en 
daalde vervolgens flink als gevolg van de dot-com zeepbel.  Op 17 juli 1995 
sloot de Nasdaq 100 voor het eerst boven de 1000 punten. In 1998 werd 
de grens van 2000 punten gehaald en vervolgens begon de index in rap 
tempo te stijgen. In maart 2000 bereikte hij zijn hoogste punt met 5132 
punten gedurende de dag. Na deze piek daalde de index in minder dan een 
maand tot 3227 punten en in de 30 maanden daarna bedroeg de daling 
78% ten opzichte van het hoogste punt.  Met andere woorden, de zeepbel 
was uit elkaar gespat.

Financiële crisis
In oktober 2007 bereikte de Nasdaq zijn hoogste notering van de 
afgelopen 80 maanden, met 2861 punten in de loop van 31 oktober. Dit 
was de hoogste notering sinds 24 januari 2001.

Door de dreigende recessie belandde de index begin 2008 in een 
bearmarkt, wat op 6 februari werd bevestigd toen de Nasdaq sloot onder 
het niveau van 2300 punten, ongeveer 20 procent lager dan de recente 
hoge noteringen. De val van Lehman Brothers in de herfst van 2007 
bracht de financiële wereldmarkten in beroering. De Nasdaq was geen 
uitzondering en kreeg te maken met recordhoogtes que volatiliteit.

Op 28 september 2008 daalde de Nasdaq bijna 200 punten, de grootste 
daling sinds het uiteenspatten van de zeepbel, en verloor 9,14 procent 
(het op twee  na grootste verlies ooit) met een notering onder de 2000. 
In maart 2009 werd met 1265 punten de laagste intraday-waarde in zes 
jaar bereikt, voordat de index zich langzaam begon te herstellen na een 
kwantitatieve versoepeling van het beleid door de Federal Reserve.

Na de crisis - Bullmarkt
Toen het eind van de wereldwijde financiële crisis van 2008–2009 in zicht 
kwam, klom de index in 2012 voor de tweede keer in zijn geschiedenis 
boven de 3000. Op 23 april 2015 sloot de Nasdaq eindelijk op een nieuw 
hoogtepunt, hoewel dit nog steeds bij lange na niet het niveau haalde van 
de hoge reeks noteringen in 2000. Twee jaar later werd de grens van 7000 
punten intraday doorbroken, wat na inflatiecorrectie in de buurt kwam 
van de hoge noteringen in maart 2000.

In januari 2018 bereikte de Nasdaq voor het eerst sinds het einde van de 
Dot-com-boom een nieuw record.  Met een notering van 8016 punten 
werd in juli 2019 opnieuw een record gevestigd. Sindsdien hebben we in 
alle belangrijke aandelenindexen een terugval gezien, als teken van een 
aanstaande recessie.

Tech is veel in het nieuws, maar vooral in tijden van marktonzekerheid 
is het belangrijk om te onthouden dat dit nieuws niet altijd positief is 
geweest voor beleggers.

In zijn onstuimig bestaan heeft de Nasdaq 100 of de technische sector 
heel wat hobbels gekend, maar de 103 namen die deel uitmaken van de 
Nasdaq 100-index blijven wereldwijd activa aantrekken.  Beleg met beleid 
en doe uw veiligheidsgordel om.
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Een bijdrage aan de vooruitgang in de wereld. CME Group bestaat uit vier ‘designated contract markets’ (DCMs): de Chicago Mercantile Exchange Inc (“CME”), de Chicago Board of Trade, Inc. (“CBOT”), de New York 
Mercantile Exchange, Inc. (“NYMEX”) en de Commodity Exchange, Inc. (“COMEX”). De afdeling Clearing van CME treedt op als organisatie voor de clearing van derivaten (DCO) voor de DCM’s van de CME Group.

Op de beurs verhandelde derivaten en geclearde OTC-derivaten zijn niet voor alle beleggers geschikt en brengen risico op verliezen met zich mee. Op de beurs verhandelde en OTC-derivaten zijn instrumenten met 
een hefboomwerking en omdat slechts een percentage van de contractwaarde verhandeld hoeft te worden, kan het verlies hoger zijn dan het ingelegde bedrag. Dit bericht is geen prospectus of openbaar aanbod 
van zekerheden (in de zin van elke toepasselijke wetgeving); het is evenmin een aanbeveling om een specifieke investering of dienst te kopen, verkopen of houden.

De inhoud van dit bericht is opgesteld door CME Group voor algemene doeleinden en is niet bedoeld als, en mag niet worden opgevat als, adviesverlening. Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen 
dat de informatie in dit bericht juist is op het moment van publicatie, aanvaardt CME Group geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen en zal het bericht niet worden bijgewerkt. Alle voor-
beelden en gegevens in dit bericht worden uitsluitend gebruikt als toelichting en mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies of de resultaten van feitelijke ervaringen op de markt. Alle informatie in dit 
document die betrekking heeft op regels en specificaties is afkomstig uit de officiële rulebooks van CME, CBOT, NYMEX en COMEX en wordt regelmatig vervangen. In alle gevallen, waaronder zaken in verband met 
contractspecificaties, moeten de actuele regels worden geraadpleegd.

CME Group garandeert niet dat het materiaal of de informatie in dit bericht geschikt is voor gebruik of is toegestaan in rechtsgebieden of landen waar het gebruik of de verspreiding ervan in strijd is met de toepas-
selijke wet- of regelgeving. In de rechtsgebieden waar CME Group geen toestemming heeft om zaken te doen of waar de verspreiding van dit bericht in strijd is met lokale wet- en regelgeving, is dit bericht niet 
beoordeeld of goedgekeurd door de regelgevende instanties. De toegang tot de informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

In Nederland zijn CME, CBOT, NYMEX en COMEX ontheven van de verplichting erkenning op de beurs aan te vragen.
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