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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.

Politieke ontwikkelingen domineerden het tweede kwartaal. Vooral een dreigende handelsoorlog en de 

politieke situatie in Italië zorgden voor onrust op de financiële markten. Wereldwijd ligt de economische groei 

er nog wel goed bij, maar het momentum neemt af. Ondertussen normaliseren de centrale banken hun ruime 

monetaire beleid, met de Fed voorop.

Positief is dat het er op lijkt dat een confrontatie tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea over het Noord-

Koreaanse nucleaire programma voorlopig van de baan is. Na een historische ontmoeting tussen de 

Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim lijkt het pad van confrontatie ingeruild voor 

dat van dialoog. Hier staat tegenover dat de regering Trump de confrontatie met Iran opzocht. De Verenigde 

Staten trok zich eenzijdig terug uit de zogenaamde Iran-deal waarin Iran haar nucleaire ambities in de ijskast 

zet in ruil voor het opheffen van sancties. Daarnaast zit er weinig schot in de onderhandelingen tussen de 

Britten en de EU over de brexit.

Tot slot zorgde het Amerikaanse handelsbeleid voor veel onrust. De Amerikaanse president Trump zocht de 

confrontatie met de EU en China over de, in Amerikaanse ogen, oneerlijke handelspraktijken. Na een reeks 

dreigementen voegde Trump uiteindelijk de daad bij het woord en werden zowel tegen de EU als China 

hogere importtarieven ingesteld. Zowel de EU als China reageerden vrijwel direct met tegenmaatregelen. 

Vooralsnog is de economische impact van de importtarieven bescheiden doordat deze in omvang en 

reikwijdte nog beperkt zijn. Door de snel verslechterende verhoudingen dreigt het handelsconflict echter te 

escaleren naar een complete handelsoorlog.  

Het verloop van de kapitaalmarktrentes liet een gemengd beeld zien. Door de politieke ontwikkelingen in de 

eurozone, vooral in Italië, steeg de vraag naar veilige obligaties. Hierdoor daalde de Duitse en Nederlandse 

10-jaarsrrente. De Italiaanse 10-jaarsrente steeg juist. Ook de Amerikaanse 10-jaarsrente steeg, maar dit 

werd vooral ondersteund door de gunstige macro-economische ontwikkelingen. 

In de loop van het tweede kwartaal van 2018 zagen we de onrust en volatiliteit per saldo afnemen. Dit 

vertaalde zich naar stijgende koersen op de wereldwijde aandelenmarkten. Vrijwel alle aandelenmarkten 

eindigden dit kwartaal in de plus. Vooral de goede bedrijfscijfers gaven steun in de rug. Alleen aandelen 

Opkomende Markten eindigden in de min. Deze hadden vooral last van de oplopende Amerikaanse rentes en 

de sterke Amerikaanse dollar, maar ook van ongunstige lokale politieke aangelegenheden. 

Voor grondstoffen was het tweede kwartaal per saldo licht negatief. De sectoren energie en veeteelt lieten een 

goede performance zien. Het rendement van de sectoren Granen, Softs en Metalen bleven achter.  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.

Kerngegevens per 30-06-2018

Fondstype Mix

Oprichtingsdatum 1-4-2013

Dividend Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Benchmark

Koers € 32,07

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 € 780.989.493

Aantal units 24.366.743

Ontwikkeling koers fonds

Kosten

Lopende kosten 0,65%

Verantwoord Beleggingsbeleid

6,12%

Rendement

Q2 2018 Year-to-date 12mnd 36mnd 60mnd

Bruto fondsrendement 0,54% -0,63% 4,61% 4,07%

5,53%

Netto fondsrendement 0,38% -0,94% 3,95% 3,42% 5,45%

Benchmark rendement 0,60% -0,55% 4,14% 3,76%

Wereldwijde Aandelen 38,9%

Bedrijfsobligaties Investment Grade 19,6%

Samenstelling

 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 4,8%

Europese staatsobligaties 19,5%

Liquiditeiten 9,8%

Aandelen opkomende markten 7,5%
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