
In het eerste kwartaal behaalde  het fonds een licht negatief  rendement. De meeste onderliggende 

beleggingscategorieën moesten licht terrein prijsgeven. De combinatie van positieve groei, inflatie angst en 

het afbouwen van de Steunprogramma’s van centrale banken zorgde voor een sterke stijging van de rente in 

het begin van het jaar. De 10-jaars Duitse rente liep hierdoor op van 0,43% aan het begin van het kwartaal tot 

bijna 0,80%. 

De wereldwijd stijgende rente had negatieve gevolgen voor de rest van de markt. Niet alleen aandelen 

koersen daalden. Ook de prijzen van bedrijfsobligaties kwamen onder druk. De onzekerheid nam nog verder 

toe nadat President Trump importheffingen aankondigde en de angst voor een handelsoorlog steeg. Door de 

gestegen onrust op de financiële markten daalde de rente de rest van het kwartaal. Uiteindelijk sloot de 10-

jaars Duitse rente het kwartaal op 0,50% af.

De wereldwijde aandelenmarkten hebben een negatief eerste kwartaal achter de rug. Het jaar begon juist 

positief en de MSCI Wereld Index bereikte in januari zelfs haar hoogste stand ooit. De oplopende rente, in 

zowel de VS als Europa, met daarnaast een sterke opleving van de marktvolatiliteit leidde echter tot sterk 

dalende aandelen koersen begin februari. De IT sector wist als enige sector het kwartaal nipt positief af te 

sluiten.

Het eerste kwartaal van 2018 was net als de twee voorgaande kwartalen een goed kwartaal voor de 

grondstoffenmarkten. In het eerste kwartaal werd duidelijk dat de politiek in de VS, en dan met name de acties 

van Trump, een belangrijke invloed op de markten gaat hebben. Zowel een sluimerende handelsoorlog met 

China, als geopolitieke spanningen rondom partijen in het Midden-Oosten zijn voorbeelden van 

gebeurtenissen die sporen kunnen achterlaten in de grondstoffenmarkten.

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

 Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij dit fonds loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag, dat wordt betaald voor de beleggingsverzekering, wordt niet 

volledig belegd; een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. 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 zo 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.

Grondstoffen 4,6%

Bedrijfsobligaties Investment Grade 18,5%

Liquiditeiten 9,3%

Aandelen opkomende markten 8,7%

Wereldwijde Aandelen 40,0%

Europese staatsobligaties 18,9%

Samenstelling per 31 maart 2018

5,07% 3,13%

5,19%

Netto fondsrendement -1,32% -1,32% 4,41% 2,48% 5,03%

Benchmark rendement -1,19% -1,19% 4,52% 2,88%

Ontwikkeling koers fonds

Kosten

Lopende kosten 0,65%

Verantwoord Beleggingsbeleid

5,69%

Rendement

Q1 2018 Year-to-date 12mnd 36mnd 60mnd

Bruto fondsrendement -1,16% -1,16%

Beursnotering Nee

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

- 37,5% MSCI Developed Countries 

World TR Index (EUR)

- 20% van 50% Barclays Capital US 

Credit TR Index en 20% van 50% 

Barclays Capital Euro Credit TR 

Index (EUR)

- 20% Barclays Capital Euro 

Aggregate Treasury TR index

- 10% driemaands Euribor

- 7,5% MSCI Emerging Markets NR 

Index (EUR)

- 5% Bloomberg Commodity TR 

Index (EUR)

Totaal belegd vermogen € 790.803.304

Aantal units 24.758.971

Achmea Mixfonds Neutraal

1e kwartaal 2018

Ontwikkelingen markt en fonds Profiel

Dit fonds belegt in een mix van wereldwijde aandelen,   

investment grade bedrijfsobligaties, Euro staatsobligaties, 

Euro liquiditeiten, aandelen van opkomende markten 

wereldwijd en grondstoffen. De nadruk ligt op wereldwijde 

aandelen, investment grade bedrijfsobligaties en Euro 

staatsobligaties.

Het beleggingsbeleid van het fonds wordt omschreven in het 

Aanvullend Prospectus. 

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke 

waarde van het fonds, conform de voorwaarden van uw 

verzekerings- of uitvoeringsovereenkomst/reglement.

Kerngegevens per 31-03-2018

Fondstype Mix

Oprichtingsdatum 1-4-2013

Dividend Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Benchmark

Koers € 31,95
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