
Zinc 3,6%

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. 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.

Aluminum 4,2%

Live Cattle 3,8%

Soybeans 5,5%

Corn 5,2%

Brent Crude Oil 8,2%

COMEX copper 7,8%

Natural Gas 7,4%

Gold 11,8%

WTI Crude Oil 9,0%

Top 10 grootste belangen

Benchmark rendement 5,54% 5,54% -7,88% 0,05% -10,61% Livestock 6,3%

Netto fondsrendement 5,05% 5,05% -10,18% -0,18% -10,58%

Bruto fondsrendement 5,15% 5,15% -9,81% 0,23% -10,20% Industrial Metals 18,6%

Precious Metals 15,3%

Verdeling over sectoren
Rendement

Energy 32,7%

Q1 2019 Year-to-date 12mnd 36mnd 60mnd Agriculture 27,1%

Ontwikkeling koers fonds
Kosten

Lopende kosten 0,42%

Verantwoord Beleggingsbeleid

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

Totaal belegd vermogen € 219.230.525

Aantal units 16.778.939

3-12-2012

Dividend Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Benchmark Bloomberg Commodity TR Index 

(EUR) 

Koers € 13,07

Achmea Grondstoffen Fonds

1e kwartaal 2019

Ontwikkelingen markt en fonds Profiel

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. 

Over het eerste kwartaal behaalde het fonds een performance van 5,05%, dit was licht lager dan de 

benchmark die 5,54% noteerde. De stijging is voor een belangrijk deel afkomstig uit de 

energiesector. De rendementen van de verschillende sectoren, in Amerikaanse dollar, zijn als volgt:

• Energie: 15,93%

• Metalen: 6,66%

• Granen: -5,78%

• Softs: 0,42%

• Vee: 4,69%

Het goede rendement van de energiesector begon direct aan het begin van het kwartaal met de 

inwerkingtreding van de OPEC productiebeperkingen. In januari lag de productie bijna 1 miljoen 

vaten per dag lager dan in december. Daarbij gaf de Saudische minister van energie aan dat de 

productie van Saudi-Arabië voor de volle zes maanden dat de beperkingen actief zijn, zelfs onder het 

afgesproken niveau zullen liggen. Volgens de afspraken zouden ze maximaal 10,3 miljoen vaten per 

dag mogen produceren, maar in een interview gaf de minister aan dat de productie in maart beperkt 

zou blijven tot 9,8 miljoen vaten.

Ook in de Verenigde Staten wordt er minder olie geproduceerd. Het Amerikaans energieagentschap 

becijferde dat de Amerikaanse olieproductie 400.000 vaten per dag lager komt te liggen dan in 2018. 

Al deze ontwikkelingen hebben een sterk effect gehad op de olieprijzen. Brent ruwe olie eindigde het 

kwartaal 24% hoger. Voor WTI ruwe olie was er zelfs een stijging van bijna 30% zichtbaar.

Kerngegevens per 31-03-2019

Fondstype Grondstoffen

Oprichtingsdatum
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