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De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.
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Ontwikkelingen markt en fonds
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Over het vierde kwartaal behaalde het fonds een performance van 1,43%, dit was licht beter dan de 

benchmark die 1,47% noteerde. Over heel 2018 kwam het rendement uit op 0,72%. De benchmark 

behaalde 0,98%.

Europese staatsobligatie markten lieten de volgende rendementen zien: 

- Duitse staatsobligaties 1,58 %

- Franse staatsobligaties 0,65%

- Italiaanse staatsobligaties 3,31%

Er heerste een negatief sentiment op de financiële markten. Dit werd veroorzaakt door angst voor 

een wereldwijde groeiafzwakking en de onrust rond Italië. Samen met Brexit en de continue angst 

voor een handelsoorlog zorgden deze factoren voor een sterke daling op de aandelenmarkten en 

een lagere rente. Ook de verdere renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank en het 

stopzetten van het opkoopprogramma van de Europese centrale bank drukte het sentiment.

 Naast de onrust in Italië liepen de gemoederen in Frankrijk ook flink op. Protesten van de “Gilet 

Jaune” beweging tegen het economisch beleid van Macron waren negatief voor Franse 

staatsobligaties. Macron is de protestanten tegemoet gekomen met minder belastingverhogingen. 

Hierdoor zal het begrotingstekort van Frankrijk in 2019 waarschijnlijk boven de 3% uitkomen.

De economische data in Europa viel tegen. Uit cijfers over het derde kwartaal bleek dat de 

economische groei in veel landen bijna tot stilstand is gekomen. Duitsland liet zelfs een negatieve 

groei zien, al werd dit mede veroorzaakt door tijdelijke factoren in de auto-industrie. Het 

consumenten en producenten vertrouwen zakte verder weg in het vierde kwartaal. Door alle 

onzekerheid daalde de 10-jaars Duitse rente met 0,06% naar 0,24%.
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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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Geografische verdeling

Dit fonds belegt in aan een in de eurozone gevestigde beurs 

genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd 

worden door een overheid uit de eurozone. Het fonds voert 

een passief beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is 

om de benchmark te volgen. Met enhanced indexing wordt de 

samenstelling van de benchmark in belangrijke mate gevolgd. 

Er is geen sprake van volledige replicatie (nabootsing) van de 

benchmark. Hierdoor zijn beperkte rendements-verschillen ten 

opzichte van de benchmark mogelijk. 

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke 

waarde van het fonds, conform de voorwaarden welke zijn 

uiteengezet in de uitvoeringsovereenkomst/reglement.
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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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