
ULS Diesel 4,3%

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.

RBOB Gasoline 4,4%

Aluminum 4,3%

Corn 6,3%

Soybeans 5,2%

Natural Gas 8,9%

WTI crude oil 8,8%

COMEX copper 6,3%

Gold 10,9%

Brent Crude Oil 9,4%

Top 10 grootste belangen

Benchmark rendement -2,68% -3,93% 0,08% -2,02% -8,65% Livestock 6,0%

Netto fondsrendement -5,37% -5,34% -0,78% -1,91% -8,90%

Bruto fondsrendement -5,27% -5,05% -0,37% -1,51% -8,52% Industrial Metals 15,8%

Precious Metals 14,1%

Verdeling over sectoren
Rendement

Energy 35,7%

Q3 2018 Year-to-date 12mnd 36mnd 60mnd Agriculture 28,4%

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 € 230.166.708

Aantal units 16.795.796

3-12-2012

Dividend Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Benchmark Bloomberg Commodity TR Index 

(EUR) 

Koers € 13,70

Achmea Grondstoffen Fonds

3e kwartaal 2018

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 derde kwartaal behaalde het fonds een rendement van -5,37%. De benchmark van de 

portefeuille is in het kwartaal met 2,68% gedaald. De sectoren energie en veeteelt lieten een goede 

performance zien. Het rendement van de sectoren granen, softs en metalen was negatief. De 

rendementen zijn in het derde kwartaal vooral gedreven door twee onderwerpen: de intensifiërende 

handelsoorlog tussen de VS en China, en de Amerikaanse sancties tegen Iran.

De energiesector heeft met een winst van 4% wederom een goed kwartaal achter de rug. In de 

eerste helft van het kwartaal werd er echter bijna 10 procentpunt verloren. Oorzaken voor de initiële 

daling waren onder andere:

-De escalerende spanningen tussen de VS en China die via een daling van de wereldwijde 

economische groei tot een daling van de vraag naar olie zouden kunnen leiden.

-Een toename in het aanbod vanuit voornamelijk Saudi-Arabië en Rusland, waarbij de Russische 

olieminister aangaf dat het Russische aanbod in de tweede helft van 2018 nog eens 200.000 vaten 

per dag hoger kon liggen.

-De mogelijkheid dat de Amerikaanse overheid vaten uit haar strategische oliereserve zou verkopen 

om met het oog op de verkiezingen in november, de benzineprijzen wat te laten dalen.

In de tweede helft van het kwartaal draaide het sentiment en won de sector uiteindelijk 4%. 

Belangrijke gebeurtenissen waren:

-De voorspelling van het Internationaal Energie Agentschap dat de wereldwijde vraag naar olie in 

2019 met 1,5 miljoen vaten per dag toe neemt

-De conclusie dat de beschikbare voorraden eind juni zijn afgenomen tot een niveau dat ongeveer 

1% lager ligt dan het 5-jaars gemiddelde.

-Een afname van de Iraanse olie export met 300.000 vaten per dag als gevolg van de 

aangekondigde Amerikaanse sancties.

-De Iraanse dreiging om de Straat van Hormuz af te sluiten wanneer haar eigen verkopen niet langer 

doorgang kunnen vinden.

Opvallend was ook de sterke stijging van aardgas, als gevolg van toegenomen gebruik van 

airconditioning door bovengemiddeld warme temperaturen. Ook het feit dat de beschikbare aardgas 

voorraden bijna 20% onder het 5-jaars gemiddelde liggen heeft bijgedragen aan deze stijging. De 

metaalsector heeft juist te lijden onder de handelsoorlog tussen de VS en China. 

Kerngegevens per 30-09-2018

Fondstype Grondstoffen

Oprichtingsdatum
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