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Dit fonds belegt door middel van financiële instrumenten in 

een breed scala van grondstoffen. Het fonds voert een actief 

beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is met een 

goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken 

ten opzichte van de benchmark.

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke 

waarde van het fonds, conform de voor-waarden welke zijn 

uiteengezet in de uitvoeringsovereenkomst/reglement. 
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Bloomberg Commodity TR Index 
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Wij voeren een uitgebreid verantwoord beleggingsbeleid, met 

aandacht voor milieu, maatschappij en goed bestuur. Lees 

meer over ons verantwoord beleggingsbeleid op 

/https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/VB
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Energy 

Verantwoord Beleggingsbeleid

Lopende kosten

15.200.806

Over het tweede kwartaal behaalde het fonds een rendement van -0,45%. Dit was iets minder goed 

dan de benchmark die -0,18% opleverde. De benchmark van de portefeuille is in het kwartaal met -

0,18% gedaald. De sectoren energie en veeteelt lieten een goede performance zien. Het rendement 

van de sectoren Granen, Softs en Metalen was negatief. 

De rendementen zijn in het tweede kwartaal gedreven vooral gedreven door de verwachtingen 

rondom de bijeenkomst van OPEC ministers, en de sluimerende handelsoorlog tussen de VS en 

haar belangrijkste handelspartners.

De energiesector heeft met een winst van 11% wederom een goed kwartaal achter de rug. 

Belangrijke ontwikkelingen binnen de sector gedurende de maand waren:

-Toenemende geopolitieke spanningen, zoals een onderschepte raketaanval van Houthi rebellen in 

de hoofdstad van Saudi-Arabië, een aanval van Israël op Iraanse soldaten in Syrië en het 

terugtrekken van de VS uit de nucleaire overeenkomst tussen de VN Veiligheidsraad en Iran.

-Aantrekkende marktomstandigheden; zo rapporteerde het Internationaal Energie Agentschap in mei 

dat de olievoorraden in ontwikkelde landen met 27 miljoen vaten zijn gedaald naar het laagste niveau 

in drie jaar. Ook werd in het tweede kwartaal bekend dat het aanbod vanuit Venezuela terug blijft 

lopen vanwege de implosie van de lokale economie. 

-De OPEC meeting van 22 juni waarop de OPEC landen en Rusland bekend maakten om zich 

volledig aan de eerder gemaakte afspraken te houden. Dit houdt in dat er ruimte is om de productie 

met 600.000 vaten per dag te verhogen, omdat er meer productie beperkt is dan aanvankelijk 

afgesproken. De prijs steeg, omdat de markt een verruiming van 1 miljoen vaten verwachtte.

-Op 25 juni werd bekend dat een olieproducent in Canada waarschijnlijk de gehele maand juli offline 

is vanwege een stroomstoring. Deze producent is verantwoordelijk voor 350.000 vaten relatief lichte 

olie per dag. Ondanks het feit dat het wegvallen van 350.000 vaten per dag voor extra capaciteit in 

het netwerk van oliepijplijnen zorgt, zijn er weinig producenten die een vergelijkbare lichte olie 

kunnen leveren. In combinatie met een daling van de Amerikaans olievoorraad van 20 miljoen vaten 

in juni, heeft dit de prijs van WTI ruwe olie voor levering op korte termijn doen exploderen. Het 

verschil in prijs tussen het eerste en vijfde contract op de curve is zowel in absolute als relatieve zin 

nog nooit zo groot geweest. Dit is een indicatie dat de markt voor WTI ruwe olie redelijk overspannen 

is.

Oprichtingsdatum

Dividend

Benchmark

Ontwikkeling koers fonds

Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij dit fonds loopt u een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer 

schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. De rendementen in deze factsheet zijn rendementen die in het verleden zijn behaald en garanderen dus niets 

voor de toekomst. Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare 

informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document en de daarin opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw 

belegging(en).

Voor dit fonds is een Basis en Aanvullend Prospectus, waarin de relevante gegevens met betrekking tot dit fonds zijn vermeld, verkrijgbaar via uw verzekeraar. Lees het 

Basis en Aanvullend Prospectus voordat u besluit tot belegging in dit fonds. Voor een uitleg van de gehanteerde begrippen verwijzen wij u naar de ‘Begrippenlijst Unit 

Linked Beleggingsfondsen’. De begrippenlijst kunt u vinden op de website van uw verzekeraar.
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Grondstoffen

3-12-2012

€ 14,48

€ 220.130.669

Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Kerngegevens per 30-06-2018

Koers

Totaal belegd vermogen

Ontwikkelingen markt en fonds

Benchmark rendement

WTI crude oil

Brent Crude Oil

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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