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Geografische verdeling

Dit fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een hoge 

rentevergoeding. Er wordt voornamelijk belegd in 

bedrijfsobligaties met een relatief lage kredietwaardigheid 

(‘High Yield’).

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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-0,36% 3,10%

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

0,62%

Rendement

60mndQ2 2018 Year-to-date 12mnd 36mnd

Bruto fondsrendement

Kosten

Credit rating 

BBB

Verantwoord Beleggingsbeleid

Lopende kosten

3.732.788

4,87

Over het tweede kwartaal behaalde het fonds een rendement van -0,71%. Dit was licht lager dan de 

benchmark die -0,31% opleverde.

Het kwartaal begon nog goed met positieve rendementen in april, maar vanaf mei ging de markt 

omlaag. De markt werd verrast door de vorming van een populistische regering in Italië. Zeker toen 

de Italiaanse president niet akkoord ging met de voorgestelde nieuwe minister van Financiën liepen 

risico-opslagen hard op. De markt kwam enigszins tot rust toen de twee partijen een minder 

eurosceptische minister van Financiën accepteerden.

Vervolgens liepen risico-opslagen weer op toen President Trump dreigde met importtarieven op 

auto’s, waardoor een substantieel deel van de trans-Atlantische handel getroffen wordt. Nieuwe 

Italiaanse verkiezingen konden ternauwernood worden voorkomen doordat de Italiaanse president 

Mattarella het tweede voorstel voor een ministersploeg wel goedkeurde.

Opvallend was dat het rendement van de veiligere (BB) obligaties binnen het High Yield spectrum 

aanzienlijk achterbleef bij de relatief risicovollere CCC obligaties.

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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Fondstype

Profiel

Obligaties

1-10-2012

€ 31,28

€ 116.770.837

Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Kerngegevens per 30-06-2018

Koers

Totaal belegd vermogen

Ontwikkelingen markt en fonds

Benchmark rendement

Verenigd Koninkrijk

Luxemburg

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