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Dow Jones sluit op een 'all-time high'
De Amerikaanse Dow Jones-index is dinsdag voor het eerst in de
geschiedenis door de grens van 18.000 punten gebroken. De index sloot op
18.024. Sinds het dieptepunt van de crisis is de Dow Jones bijna
verdriedubbeld.

Favoriete beursfondsen van analisten bleven in 2014
achter bij de markt
Wie dit jaar de Amsterdamse beurs wilde verslaan, liet zich beter niet leiden
door de favorietenlijstjes van analisten.

Fusie- en overnamemarkt leeft op
Het bedrag gemoeid met fusies en overnames in Nederland verdubbelde in
2014 tot €43 mrd. Beschikbare goedkope financiering via de kapitaalmarkt,
grote cashposities van bedrijven en oplopende waarderingen zijn de
belangrijkste oorzaken.

VS groeit in hoogste tempo in elf jaar
De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal veel sterker gegroeid dan
eerder werd gepresenteerd. De groei werd vooral aangewakkerd door
hogere uitgaven van consumenten en in iets mindere mate ook door
bedrijfsinvesteringen.
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Rusland stapje dichter bij junkstatus
Standard & Poor's dreigt de kredietstatus van Rusland te verlagen. Lage
olieprijzen en Westerse sancties duwen het land richting een recessie. De
Russische monetaire speelruimte neemt snel af.

Lidl waagt de stap naar Amerika
Duitse supermarktketen wil met minstens honderd winkels starten in de
Verenigde Staten. De prijsvechter heeft er al zo'n honderd mensen in dienst
die zoeken naar geschikte winkellocaties.

Halfords-ondernemers maken een doorstart

Nederlander is het zat te bezuinigen op persoonlijke uitgaven

Werkgevers tegen verder snijden in innovatiesubsidies

'Truckfabrikanten vormden 14 jaar een kartel'

Sony brengt film 'The Interview' toch uit

Waarom mag de cfo van Delta Lloyd eigenlijk nog aanblijven?

AEX profiteert van Amerikaanse groei

Wethouder: 'Amsterdam maakt financiën nodeloos ingewikkeld'

Dow Jones voor het eerst boven de 18.000 punten

Risico op nieuwe Griekse verkiezingen blijft groot
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