
Factorbeleggen kan  
tegen een rentestootje  

Sinds medio 2016 blijven stijlfactoren zoals  
Lage volatiliteit en Momentum sterk achter bij de 
aandelenmarktindex. Tegelijkertijd laten kapitaal
marktrentes wereldwijd, vanaf zeer lage niveaus, 
een behoorlijke stijging zien. Hierbij rijst de vraag  
of een factorportefeuille gevoeliger is voor rente
stijgingen dan de aandelenmarktindex. In dit artikel 
kijken we naar de rentegevoeligheid van de  
verschillende factoren. Hieruit blijkt dat vooral de 
factor Lage volatiliteit een hogere rentegevoelig
heid heeft dan de aandelenmarktindex. Deze factor 
lijkt dus kwetsbaar bij eventueel verdere rente
stijgingen. Er zijn ook factoren die juist minder 
rentegevoelig zijn dan de aandelenmarktindex.  
Het combineren van verschillende factoren  
resulteert daardoor in een portefeuille met een 
rentegevoeligheid die vergelijkbaar is met die van 
de aandelenmarktindex en dus niet kwetsbaarder  
is voor een rentestijging. Het belang van spreiden 
over meerdere factoren is dan ook cruciaal.  
Daarbij verwachten wij niet dat kapitaalmarktrentes 
de komende periode sterk zullen doorstijgen.  
Een geleidelijke verdere stijging ligt meer voor  
de hand.

Kapitaalmarktrentes lopen op, factorportefeuille  
blijft achter
Kapitaalmarkrentes zijn de afgelopen maanden behoorlijk 
opgelopen. Redenen hiervoor zijn de gunstige economische 
groei(verwachtingen) en de oplopende inflatie. Door de 
verkiezing van Donald Trump als nieuwe president van de 
Verenigde Staten kreeg de rente wereldwijd, maar vooral in 
de Verenigde Staten, een extra zetje omhoog. De verwach
ting is dat het beleid van Trump zowel de economische 
groei als de inflatie verder omhoog zal stuwen. Opvallend is 
dat tegelijk met het oplopen van de kapitaalmarktrentes 
een portefeuille bestaande uit verschillende factoren 
(‘factor portefeuille’) achterblijft bij de aandelenmarktindex  
(zie grafiek 1).
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De in dit artikel weergegeven factorportefeuilles bestaan uit 30% Waarde, 20% Momentum, 15% Omvang, 17,5% 
Kwaliteit en 17,5% Lage volatiliteit. Hierbij vindt jaarlijks herbalancering plaats naar de betreffende gewichten.  
Deze factorportefeuilles (behalve de factorportefeuille uit grafiek 7) zijn mede vanwege de beschikbare datahistorie 
opgebouwd uit MSCI factorindices. Opgemerkt wordt dat er alternatieve manieren zijn om een factorportefeuille 
samen te stellen. Een nadeel van het gebruik van factorindices is dat deze overlap hebben met andere factoren en 
dus geen “zuivere” factor representeren. Zo was er bijvoorbeeld in de tweede helft van 2016 sprake van een hoge 
correlatie tussen de factor Lage volatiliteit en de factor Momentum. Daardoor was de diversificatie die normaal 
gesproken tussen deze factoren aanwezig is, vrijwel afwezig. Een methode waarbij een factorportefeuille geïnte
greerd wordt samengesteld, corrigeert voor dergelijke situaties. Er wordt in dat geval expliciet rekening gehouden 
met de correlaties tussen de individuele factoren.

Begin juli 2016 bereikten de meeste renteniveaus wereld
wijd een dieptepunt. Vanaf dat moment lopen ze gestaag 
weer op en viel tegelijkertijd de eerder in 2016 behaalde 
hoge outperformance van de factorportefeuille sterk terug. 
In grafiek 2 is aan de hand van MSCI indices het rende
mentsverloop weergegeven van de afzonderlijke factoren.

In grafiek 2 valt op dat sinds begin juli vorig jaar, het moment 
waarop de meeste kapitaalmarktrentes bodemden, vooral de 
factor Lage volatiliteit, de factor Momentum en in mindere 

1 Andrew Lapthorne et al, november 2016, Global Style Counselling, Societe Generale
2	 R.	Salomons	&	I.	Kuiper,	november	2016,	De	invloed	van	de	rente	op	low	volatility	aandelen,	VBA	Journaal

mate de factor Kwaliteit zijn achtergebleven bij de aandelen
marktindex. De factoren Waarde en Omvang deden het 
juist beter dan de aandelenmarktindex. Een aantal recente 
publicaties1, 2 laat zien dat de factor Lage volatiliteit relatief 
gevoelig is voor renteveranderingen. Dit alles bij elkaar 
roept de vraag op of factorbeleggen een rentegevoelige 
strategie is. In het vervolg van dit artikel bekijken we de 
rentegevoeligheid van aandelen, en in het bijzonder van de 
vijf genoemde factoren. Hoewel we bij factorbeleggen een 
wereldwijde benadering voorstaan, zijn de analyses in het 
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Grafiek 1   Renteverloop wereldwijde staatsobligaties versus relatief rendementsverloop  
factorportefeuille



vervolg van dit artikel gebaseerd op Amerikaanse data.  
De redenen hiervoor zijn:
• Wereldwijde kapitaalmarktrentes zijn over het algemeen 

hoog gecorreleerd;
• De recente stijging van de kapitaalmarktrentes is het 

grootst in de Verenigde Staten (in basispunten);
• De Verenigde Staten domineren qua omvang zowel de 

obligatiemarkten als de aandelenmarkten;
• De beschikbare datahistorie is langer;
• Alle analyses zijn in één valuta, waardoor ruis van 

eventueel valutahedgebeleid wordt uitgesloten.

Rentegevoeligheid beleggingscategorieën
In grafiek 3 is de rentegevoeligheid weergegeven van 
diverse beleggingscategorieën. De rentegevoeligheid 
(“beta”) van deze categorieën is hier bepaald door van de 
betreffende categorie het rendement boven kasgeld te 
regresseren op het rendement van 710jaarsstaatsobliga
ties boven kasgeld. Een positieve beta betekent dat het 
rendement negatief beïnvloed wordt bij een rentestijging 
en positief bij een rentedaling. Vice versa bij een negatieve 
beta. Hoe hoger de beta in absolute termen, hoe sterker de 
impact. En hoe dichter de geschatte beta bij 1 ligt, des te 
meer lijkt de betreffende categorie op 710jaarsstaatsobli
gaties (voor welke de beta hier per definitie gelijk is aan 1).

Grafiek 3 laat zien dat de beta’s van de relatief risicovrije 
vastrentende categorieën behoorlijk positief zijn en de 
rendementen van deze categorieën dus sterk meebewegen 
met die van 710jaarsstaatsobligaties. De verschillen van 
de rentegevoeligheid van deze categorieën zijn vooral het 

gevolg van verschillen in de duratie. De relatief risicovolle 
vastrentende categorie High Yield laat een licht negatieve 
beta zien. Gemiddeld genomen bewegen de kredietcompo
nent en de rentecomponent bij High Yield dus tegengesteld 
aan elkaar. Aandelen bewegen per saldo nog sterker 
tegengesteld aan staatsobligaties dan High Yield. De reden 
hiervoor is dat aandelen het gemiddeld genomen goed 
doen bij gunstige conjuncturele ontwikkelingen (stijgende 
rente). Staatsobligaties doen het dan relatief slecht, en vice 
versa. Door de tijd heen kan de rentegevoeligheid van een 
categorie echter behoorlijk fluctueren. Dat wordt duidelijk 
zichtbaar in grafiek 4, waarin de 3jaarsvoortschrijdende 
beta’s zijn weergegeven.
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Grafiek 2   Relatief rendementsverloop MSCI factorindices (versus MSCI World)



Grafiek 4 toont dat de rentegevoeligheid van de categorie 
Aandelen het meest fluctueert door de tijd. Zo zijn er ook
periodes dat aandelen juist wel sterk meebewegen met 
staatsobligaties. Ook de rentegevoeligheid van High Yield 
fluctueert door de tijd, maar aanzienlijk minder dan bij 
aandelen. Afhankelijk van de aard van de beleggings
omgeving kan de rentegevoeligheid van de categorieën 
door de tijd dus aanzienlijk afwijken van de gemiddelde 
niveaus zoals weergegeven in grafiek 3.

Rentegevoeligheid factorpremies binnen aandelen
Grafiek 3 illustreerde dat aandelen gemiddeld genomen 
tegengesteld bewegen aan risicovrije obligaties. Dus als  
de koersen van risicovrije obligaties stijgen, dan dalen 
aandelen, en vice versa. In grafiek 5 zijn de beta’s van de 
verschillende factoren binnen het aandelenuniversum en 
van de factorportefeuille weergegeven.
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Grafiek 3   Rentegevoeligheid (beta) beleggingscategorieën Verenigde Staten  
(december 1993 – november 2016)

Grafiek 4   3-jaarsvoortschrijdende rentegevoeligheid (beta) beleggingscategorieën



Uit grafiek 5 volgt dat alle factoren gemiddeld genomen 
een negatieve beta hebben, net als de aandelenmarktin
dex. Aangezien het vooral interessant is om te zien in welke 
mate de rentegevoeligheid van de afzonderlijke factoren 
verschilt van de aandelenmarktindex, kan beter gekeken 
worden naar de rentegevoeligheid gecorrigeerd voor de 
aandelenmarktbeta. Dan komen duidelijk een aantal 
verschillen naar voren. Zo heeft de factor Lage volatiliteit 
een behoorlijk positieve, en de factor Omvang een negatie
ve gecorrigeerde beta. Een combinatie van de factoren 
(factorportefeuille) laat per saldo slechts een licht positieve 
gecorrigeerde beta zien. De totale rentegevoeligheid van de
factorportefeuille is dus nagenoeg vergelijkbaar met die van 
de aandelenmarktindex.

Rendementen factoren bij stijgende rentes
In de hiervoor getoonde grafieken werd de rentegevoelig
heid weergegeven van aandelenfactoren ten opzichte van 
de maandelijkse rendementen van staatsobligaties. 
Momenteel krijgt daarbij vooral de rentegevoeligheid van 
de factoren in geval van een rentestijging veel aandacht. 
Een alternatieve wijze om naar de rentegevoeligheid te 
kijken, is om het rendementsverloop van de verschillende 
factoren gedurende periodes van stijgende rentes te 
analyseren. Over de afgelopen 35 jaar is er sprake van een 
dalende trend in de renteniveaus. Gedurende deze periode 
zijn er echter ook periodes geweest dat de rente flink 
opliep. Dit is in grafiek 6 weergegeven.
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Grafiek 5   Rentegevoeligheid (beta) van de verschillende factoren (mei 1992 – november 2016)
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In grafiek 6 worden een vijftal periodes onderscheiden 
waarin de 710jaarsrentesrentes behoorlijk opliepen.  
In tabel 1 zijn de rendements en risicokenmerken van de 
betreffende factoren weergegeven gedurende die periodes.
Uit tabel 1 komt naar voren dat het rendement van de 
factoren Kwaliteit en vooral van Lage volatiliteit in periodes 

van rentestijging gemiddeld genomen achterblijft bij de 
aandelenmarktindex. De volatiliteit van deze factoren is 
gemiddeld echter wel lager dan van de aandelenmarkt
index. Het rendement van de factoren Momentum en 
vooral van Omvang is juist gemiddeld hoger in periodes  
van rentestijging. Dit gaat in beide gevallen wel gepaard 
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Grafiek 6   Effectief rendement Amerikaanse staatsobligaties

Bron: MSCI, Barclays, Achmea Investment Management

tabeL 1 Rendements- en risicokenmerken van de verschillende factoren gedurende periodes van 
rentestijging

Sep.’93 - nov.’94 Sep.’98 - jan.’00 Mei ’03 - jun.’06 Dec.’08 - dec.’09 Jul.’12 - dec.’13 Gem. 
subperioden

Rentestijging (in bps.) 259 230 211 148 154 200

Aandelenmarkt 
Rendement (ann.)
St. deviatie
Rend./st.dev.

2,4%
9,9%
0,2

29,5%
15,4%

1,9

11,2%
7,7%
1,4

27,1%
21,8%

1,2

26,1%
8,0%
3,3

17,1%
12,1%

1,4

Waarde
Rendement (ann.)
St. deviatie
Rend./st.dev.

1,6%
9,7%
0,2

18,4%
14,0%

1,3

13,0%
7,7%
1,7

31,3%
27,1%

1,2

30,1%
8,2%
3,7

17,1%
13,0%

1,3

Momentum
Rendement (ann.)
St. deviatie
Rend./st.dev.

-5,2%
12,3%
Neg.

49,4%
20,8%

2,4

17,0%
11,1%

1,5

17,6%
20,2%

0,9

24,8%
9,4%
2,6

19,6%
14,6%

1,3

Omvang
Rendement (ann.)
St. deviatie
Rend./st.dev.

-1,7%
11,0%
Neg.

38,5%
19,2
2,0

18,7%
14,3%

1,3

39,7%
29,0%

1,4

33,9%
9,5%
3,6

23,5%
16,7%

1,4

Kwaliteit
Rendement (ann.)
St. deviatie
Rend./st.dev.

7,5%
9,6%
0,8

28,9%
16,1%

1,8

7,5%
6,9%
1,1

32,0%
17,0%

1,9

23,2%
9,3%
2,5

16,4%
11,3%

1,5

Lage volatiliteit
Rendement (ann.)
St. deviatie
Rend./st.dev.

0,6%
8,4%
0,1

14,7%
11,7%

1,3

11,6%
6,1%
1,9

18,4%
19,9%

0,9

17,2%
8,7%
2,0

12,2%
10,3%

1,2

Factor- 
portefeuille

Rendement (ann.)
St. deviatie
Rend./st.dev.

0,6%
9,5%
0,1

28,8%
14,4%

2,0

13,5%
8,4%
1,6

27,7%
22,5%

1,2

39,1%
8,3%
4,7

17,8%
12,2%

1,5



met een hogere volatiliteit. Het rendement van de factor 
Waarde is in periodes van rentestijging gemiddeld  
genomen gelijk aan de aandelenmarktindex, gepaard 
gaande met een gemiddeld iets hogere volatiliteit.  
Een portefeuille bestaande uit alle vijf de factoren laat in  
de betreffende periodes van rentestijging gemiddeld een 
licht hoger rendement zien dan de markt, met daarbij  
een vergelijkbare volatiliteit als de aandelenmarktindex.  
De factorportefeuille heeft dus ook standgehouden in 
periodes van rentestijging. Deze rentestijgingen vonden 
echter wel plaats in een dalende trend van de renteniveaus. 
De vraag hierbij is in hoeverre een factorportefeuille 
standgehouden zou hebben in een periode waarin sprake 
was van een stijgende trend van de renteniveaus. Om die 
vraag te beantwoorden, kijken we naar de periode  
19631981. Gedurende die periode steeg de Amerikaanse 
10jaarsrente met bijna 1200 basispunten, van 4% naar 
15,8%. In grafiek 7 is het relatieve rendementsverloop 
weergegeven van een (Amerikaanse) factorportefeuille 
gedurende deze periode.

In grafiek 7 is duidelijk zichtbaar dat de factorportefeuille 
gedurende de periode van een stijgende trend in de rente 
een stabiele outperformance liet zien ten opzichte van de 
aandelenmarktindex. De gemiddelde outperformance van 
de factorportefeuille over de betreffende periode bedroeg 
gemiddeld 3,2% per jaar. Wel ging dit gepaard met een  
iets hogere volatiliteit (15,6%) dan de aandelenmarktindex 
(15,3%). In grafiek 8 is het rendementsverloop van de 

afzonderlijke factoren ten opzichte van de aandelenmarkt
index weergegeven gedurende de betreffende periode.

Uit grafiek 8 wordt duidelijk zichtbaar dat vooral het 
rendementsverloop van de factoren Waarde, Momentum 
en Omvang gedurende de betreffende periode van een 
stijgende trend in de rente aanzienlijk beter is dan van de 
aandelenmarktindex. Het rendement van de factoren 
Kwaliteit en vooral van Lage volatiliteit is slechts marginaal 
hoger dan van de aandelenmarktindex. De volatiliteit van 
de factor Kwaliteit (15,2%) is gedurende deze periode iets 
lager dan van de aandelenmarktindex (15,3%) en van de 
factor Lage volatiliteit (13,4%) een stuk lager. De volatiliteit 
van de factoren Waarde (16,3%), Momentum (17,9%) en 
Omvang (19,3%) is juist een stuk hoger dan van de 
aandelen marktindex gedurende deze periode. Nog sterker 
dan in de eerdere analyses kan ook op basis van de periode 
19631981 geconcludeerd worden dat een factorporte
feuille bestaande uit vijf factoren ten tijde van rente
stijgingen gunstigere rendements en risicokenmerken  
laat zien dan de aandelenmarktindex. Wel blijkt ook nu  
dat de factor Lage volatiliteit het meest gevoelig is voor 
rentestijgingen. Net als in de voorgaande analyses is de 
volatiliteit van de factor Lage volatiliteit aanzienlijk lager 
dan van de aandelenmarktindex.

 10-jaarsrente VS Rendementsverloop factorportefeuille versus markt (rechteras)
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Grafiek 7   Rendementsverloop factorportefeuille versus aandelenmarktindex bij stijgende 
trend in de rente



Lage volatiliteit kwetsbaar bij rentestijging
Uit de voorgaande analyses bleek dat een factorportefeuille 
bestaande uit vijf factoren historisch gunstigere rende
mentsen risicokenmerken liet zien dan de aandelenmarkt
index gedurende periodes van rentestijging. Wel is de 
rentegevoeligheid van de afzonderlijke factoren verschillend. 
Zo is de factor Lage volatiliteit relatief gevoelig voor 
rente stijgingen. De primaire functie van deze factor,  
het systematisch verlagen van het risico in de aandelen
portefeuille, blijft echter wel intact. Een nadere blik op de 
sectorsamenstelling van de factoren kan meer duidelijkheid 
over de achtergrond van deze rentegevoeligheid geven.  
In tabel 2 is de sectorverdeling weergegeven van de 
verschillende factorindices, met daarbij de rentegevoelig
heid van de betreffende sectoren. In de tweede kolom met 
cijfers staan de sectorgewichten van de aandelenmarkt
index weergegeven. Vanaf de derde kolom staan voor de 
factorindices de afwijkingen van de sectorgewichten ten 
opzichte van de aandelenmarktindex weergegeven.

Uit tabel 2 blijkt dat de rentegevoeligheid per sector 
behoorlijk verschilt. Zo heeft de sector Nutsbedrijven een 
behoorlijk positieve beta, terwijl de sector Informatie
technologie een duidelijk negatieve beta kent. De factor 
Lage volatiliteit heeft juist positieve tilts naar sectoren met 
een relatief hoge beta en negatieve tilts naar sectoren met 
een relatief lage beta. Hoewel de (sector)samenstelling van 
de verschillende factoren door de tijd behoorlijk kan wijzigen, 
zijn de sectortilts bij de factor Lage volatiliteit juist relatief 

constant door de tijd. De bedrijven in deze sectoren hebben 
gemiddeld genomen relatief meer vreemd vermogen, en 
zijn daardoor dus gevoeliger voor rente mutaties. Daarbij 
zijn deze sectoren gemiddeld genomen defensiever en dus 
minder cyclisch van aard. Cyclische bedrijven realiseren over 
het algemeen bij een aantrekkende economie (rente loopt 
op) een sterkere stijging van de (operationele) winst dan de 
meer defensieve bedrijven. De factor Lage volatiliteit zal 
gemiddeld genomen door de tijd dus rentegevoeliger blijven 
dan de aandelenmarktindex. Een combinatie van de vijf 
factoren (factor portefeuille, opgenomen in de laatste kolom 
van de tabel) laat per saldo echter slechts beperkte sector  
afwijkingen zien ten opzichte van de aandelenmarkt index. 
De rente gevoeligheid van de factorportefeuille is per saldo 
dan ook slechts licht hoger dan van de aandelenmarktindex. 

Waarderingspremie factor Lage volatiliteit aanzienlijk 
geslonken
De richting van de aandelenrendementen wordt niet alleen 
bepaald door mutaties in de rente. Ook andere aspecten 
kunnen daarbij een rol spelen, bijvoorbeeld de waardering 
van aandelen(factoren). De waardering van een factor 
varieert door de tijd en kan los staan van de renteontwikkel
ingen. In grafiek 9 is de waardering van de factor Lage 
volatiliteit weergegeven. Deze is gebaseerd op een gemiddel
de van een viertal maatstaven (koerswinst verhouding, 
koersomzetverhouding, koersoperationelewinstverhouding 
en koersdividendverhouding) van de MSCI World Minimum 
Volatility index.
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Grafiek 8   Rendementsverloop factorportefeuille versus aandelenmarktindex bij stijgende 
trend in de rente



Bron: MSCI, Achmea Investment Management
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Grafiek 9   Waardering factor Lage volatiliteit (o.b.v. MSCI World Minimum Volatility index) door 
de tijd

tabeL 2 Rentegevoeligheid en gewichten sectoren (o.b.v. MSCI USA indices per ultimo november 2016)

Rentebeta Gewicht
markt

Afwijking
Waarde

Afwijking
Mom.

Afwijking
Omvang

Afwijking
Kwaliteit

Afwijking
Lage vol.

Comb.
Factoren

Energie -0,61 7,1% +2,4% +9,8% -2,3% -6,2% -5,5% +0,3%

Basismaterialen -0,83 5,1% +1,1% +0,3% +2,9% -1,5% -2,3% +0,2%

Industrie -0,64 11,4% -0,4% -0,9% +6,7% +3,4% -2,8% +0,8%

Duurzame 
consumentengoederen -0,69 12,5% -1,1% -5,7% +1,1% +3,5% -2,5% -1,2%

Consumentengoederen 0,00 9,7% -3,0% +5,9% -5,2% +5,2% +5,5% +1,4%

Gezondheidszorg -0,05 12,1% -4,8% +1,9% -2,8% +2,8% +5,4% -0,0%

Financiële instellingen -0,62 17,8% +11,0% -13,6% -3,6% -15,4% -7,6% -4,0%

Vastgoed -0,28 3,2% -1,0% +1,5% +7,4% -2,5% +4,4% +1,5%

Informatietechnologie -0,93 14,8% -4,8% -10,4% -1,2% +16,7% -5,2% -1,7%

Telecommunicatie -0,21 3,2% +0,1% +4,7% -2,5% -2,8% +5,1% +1,0%

Nutsbedrijven +0,27 3,1% +0,5% +6,6% -0,5% -3,1% +5,4% +1,8%

Markt / totaal -0,52 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



Op basis van de (relatief beperkte) historie heeft de factor 
Lage volatiliteit gemiddeld een waarderingspremie van circa 
4% boven de waardering van de aandelenmarktindex.  
De waardering van de factor Lage volatiliteit ligt momenteel 
circa 5% boven die van de aandelenmarktindex, nagenoeg 
in lijn met de historie. De waarderingspremie van de factor 
Lage volatiliteit ten opzichte van de aandelenmarktindex  
lag eerder dit jaar met ruim 25% aanzienlijk hoger. Het lijkt 
aannemelijk dat de recente underperformance van de 
factor Lage volatiliteit versterkt werd door deze relatief 
hoge waardering. Inmiddels is er nauwelijks meer sprake 
van een overwaardering van de factor Lage volatiliteit.

Conclusie 
Sinds medio 2016 jaar valt de outperformance van een 
factorportefeuille, samengesteld uit verschillende factor
indices, sterk terug. Tegelijkertijd stijgen kapitaalmarktrentes 
wereldwijd. Hierdoor rijst de vraag of de onderliggende 
factoren gevoeliger zijn voor rentestijgingen dan de 
aandelenmarktindex. Uit de hier gepresenteerde analyses 
blijkt dat inderdaad de factor Kwaliteit en vooral ook de 

factor Lage volatiliteit hier last van hebben. Toch is de 
rentegevoeligheid van deze factoren niet dusdanig groot 
dat ze als obligatieproxy bestempeld kunnen worden.  
Het aandelenrisico blijft dominant. Daarnaast zijn er ook 
factoren, zoals Omvang, die het juist ten opzichte van  
de aandelenmarktindex goed doen bij een rentestijging.  
De hogere rentegevoeligheid van de factor Lage volatiliteit 
reflecteert tilts naar de meer defensieve sectoren. Wel laat 
de factor Lage volatiliteit in periodes van rentestijging nog 
steeds een aanzienlijke risicoreductie zien, de primaire rol 
van deze factor. Het feit dat Lage volatiliteit of andere 
factoren achterblijven bij een rentestijging kan versterkt 
worden door de waardering van de factor. Zo was de 
waardering van de factor Lage volatiliteit eerder dit jaar 
relatief hoog in historisch perspectief. Hoewel de factor
portefeuille recent achterblijft, blijkt uit analyses over een 
langere historie dat de resultaten van een factorportefeuille 
ook in periodes van stijgende rente per saldo veelal beter 
zijn dan die van de aandelenmarktindex. Het blijft dan ook 
van groot belang om een aandelenportefeuille te spreiden 
over meerdere factoren.

Wilt u meer weten over factorbeleggen?
Neemt u dan contact op met :
 

Peter Wesselius
Portfolio Manager Equities

peter.wesselius@achmea.nl
 

Marc Hutten
Senior investment specialist

Marc.hutten@achmea.nl

Met dank aan de auteur:

Alex van den Berg
Senior Investment Strategist

Alex.van.den.berg@achmea.nl

10/11Factorbeleggen kan tegen een rentestootje



Disclaimer
Achmea Investment Management B.V. (“Achmea IM”) heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De informatie is alleen  
bestemd voor gekwalificeerde beleggers en/of professionele beleggers zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft).  
Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen  
beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies, (iii) geen juridisch, fiscaal of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)beslissing 
uitsluitend te baseren op de informatie in dit document. Raadpleeg in voorkomende gevallen een juridisch, fiscaal of andere adviseur.  
Achmea IM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zo’n (beleggings)beslissing. 
De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft  
verkregen. Achmea IM garandeert niet de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen 
informatie. De informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontlenen. Alle informatie is een momentopname, 
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het verstrekken van dit document na de oorspronkelijke publicatiedatum is geen garantie dat de 
hierin opgenomen informatie op die latere datum nog juist en volledig is. Achmea IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging 
te wijzigen. Het noemen van rendementen op beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting. Achmea IM spreekt daar-
mee geen verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het 
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