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Tekst & Beeld (25%/75%) 

Onzekere tijd vraagt om balans in de portefeuille 

Robuuste portefeuille 

 Streef naar balans over economische 
schokken (groei, inflatie) 

 Vergaande diversificatie op basis van 
‘risicocategorieën’ 

 Naarmate onzekerheid toeneemt is meer 
balans gewenst  

 Eventueel rente- en inflatiehedges voor 
het beheersen van balansrisico’s 

 Eventueel tailhedges om te grote 
staartrisico’s te beheersen 
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100% grafiek 

Grondstoffen binnen het strategisch raamwerk 
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Bron: Achmea IM 

Grondstoffen beta 

Grondstoffen alpha 
(zonder beta) 

Redenen: 
• Diversificatie 
• (Crisis)hedge 
• Link met inflatie 

 



100% grafiek 

Wisselende rendementen door de tijd heen 
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Bron: Bloomberg, Achmea IM 
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Grondstoffen Aandelen Staatsobligaties

2001: Recessie raakt 
grondstoffen en aandelen 

1999 / 2000: Grondstoffen herstellen van 
Azië crisis / einde Dot-com-bubble aandelen 

2002: Economisch herstel 
zet grondstoffen hoger / 
correctie aandelen zet door 

2003 - 2007: Bull market 
grondstoffen (China) / 
herstel aandelen door 
opleving economie 

2008: Financiële crisis: crash 
aandelenmarkt / crash 
grondstoffen  na instorten 
wereldeconomie 

2009 – 2013: Zwak herstel 
wereldeconomie maar sterk 
herstel aandelen. Herstel 
grondstofprijzen maar 
negatieve roll yields 

2014-2015: Schalieolie zet 
olieprijs fors lager   

2016: Grondstoffen 
herstellen, mede door 
minder negatieve roll yield 



100% grafiek 

Wisselende correlatie met aandelen door de tijd heen 
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Bron: Bloomberg, Achmea IM 
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Grafiek & Tekst (75%/25%) 

Grondstoffen 
Recente ontwikkelingen 

 Oliegerelateerd: GSCI 60% / BCOM 22% 

 Olieprijsdaling in 2014/2015 door 
gestegen aanbod 

 Schalieolie 

 OPEC stopt met productiequota 

 Opheffen sancties Iran 

 Basismetalen ook hard gedaald  

 2016 sterk herstel van de olieprijs door 
dalende olieproductie in de VS, vraag 
naar olie blijft sterk, aanbodontwrichting 
in april en mei en anticipatie op 
productiebeperking door OPEC 

 Olievoorraden blijven echter historisch 
hoog 
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Bron: Bloomberg, Achmea IM 
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100% grafiek 

Olieconsumptie stijgt nog steeds, vooral in de opkomende landen 
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Bron: Bloomberg, Achmea IM 
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100% tekst 

Verwacht rendement grondstoffen 

Voldoende productiecapaciteit vereist prijsherstel olie 

 Herstel olieprijs op middellange termijn 

 Hogere prijs nodig om investeringen plaats te laten vinden ($60-$70) 

 In lijn met marginale kostenanalyses 

 

 Opbouw rendementsbronnen: 

 Collateral: lage rente houdt voorlopig aan 

 Roll: meeste curves nu negatief (contango) 

 Spot: Opwaarts potentieel op middellange termijn 

 Verwachting MLT ultimo september: 2,0% 

 Semi(actief) beheer noodzakelijk ! 
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IEA (november 2015) 

“The process of adjustment in the oil market is 
rarely a smooth one, but, in our central 
scenario, the market rebalances at $80/bbl in 
2020, with further increases in price 
thereafter.” 

“A more prolonged period of lower oil prices 
cannot be ruled out.” 

 

 



100% tekst 

Strategische case grondstoffen  

Verwachtingen voor de lange termijn lopen sterk uiteen 

 Bullish case  

 Stijgende wereldbevolking en daarmee de vraag naar grondstoffen 

 Hogere prijzen zijn nodig om investeringen en daarmee de productie op peil te houden 

 Bearish case 

 Substitutie naar alternatieve energiebronnen (weg van fossiele brandstoffen) & klimaatdoelstellingen 

 De marginale kosten van de swing producer (schalieolieproducenten VS) dalen 

 

 Snelheid van transformatie is cruciaal voor de verwachtingen 

 Bridgewater (juni 2016): “And while disruptive technologies like electric and natural gas-powered vehicles have the 
potential to displace a significant amount of oil demand in the longer term, current economics are unfavorable and 
logistical bottlenecks stand in the way of near-term mass adoption.” 

 Van Beurden (Shell): “Energietransitie is veel complexer dan gedacht.” 
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Inhoudsopgave-slide 

Strategische case grondstoffen 

Samenvatting 

 Strategische case voor grondstoffen 

 Diversificatie 

 Crisishedge 

 Inflatiegevoeligheid 

 

 Recent herstel olieprijs in 2016 na forse 
daling in voorgaande jaren 

 

 Verder herstel olieprijs verwacht de komende 
jaren 

 Snelheid van transformatie naar nieuwe 
energiebronnen van cruciaal belang voor 
langetermijnverwachtingen 
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Afsluitings-slide 

Bedankt voor je aandacht! 



100% tekst 

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 daarmee geen 

verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.  

U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming van 

Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, 

merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot deze informatie. 

Uitgegeven door: Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te Zeist(Handelsregister nr. 18059537). Achmea IM is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten 

("AFM") in Amsterdam als een beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65a Wft en is onder deze vergunning bevoegd tot het verlenen van de beleggingsdiensten als opgenomen in het door de 

AFM gehouden register. 
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