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Dividend Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Benchmark S&P Developed Property NR Index 

(EUR)

Koers € 33,92

Achmea Indirect Vastgoed Fonds

4e kwartaal 2018

Ontwikkelingen markt en fonds Profiel

Dit fonds belegt uitsluitend in het Robeco Capital Growth 

Funds - Robeco Property Equities IH EUR (“Robeco Property 

Equities”), dat wereldwijd in beursgenoteerde 

vastgoedaandelen belegt.

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 vierde kwartaal behaalde het fonds een performance van -6,59%, iets lager dan de 

benchmark die -6,29% noteerde. Over heel 2018 kwam het rendement uit op -7,28%. De benchmark 

behaalde -7,45%.

In het vierde kwartaal daalde de markt van beursgenoteerde vastgoedaandelen  ruim vier procent. 

De onzekerheid op de kapitaalmarkten hadden ook een negatieve invloed op de koersen van 

vastgoedaandelen. De belangrijkste redenen voor de onzekerheid zijn de beweging van de 10-jaars 

rente in de Verenigde Staten en de angst voor verdere renteverhogingen van de Fed.

Het beleggingsproces van het fonds is er op gericht om te profiteren van lange termijn wereldwijde 

trends binnen vastgoed. Een belangrijke trend is de divergentie in de winkelsector. Winkels op 

goede locaties blijven goed presteren maar winkels op minder goede locaties hebben steeds meer 

leegstand. Een andere trend is de toenemende vraag naar kantoren die voldoen aan de eisen van 

belangrijkste huurders. Te denken valt aan goede bereikbaarheid, goede voorzieningen en een IT 

infrastructuur die aan toekomstige ontwikkelingen voldoet. Een derde trend is de vraag naar 

specialistisch vastgoed zoals datacenters en laboratoria. Binnen deze trends richt het fonds zich op 

beursgenoteerde vastgoedbedrijven met de beste vooruitzichten binnen de sector. 

Kerngegevens per 31-12-2018

Fondstype Vastgoed

Oprichtingsdatum

Ontwikkeling koers fonds
Kosten

Lopende kosten 0,60%

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 € 166.687.378

Aantal units 4.917.313

Sectorverdeling
Rendement

Onroerend goed fondsen (REIT’s) 73,8%

Q4 2018 Year-to-date 12mnd 36mnd 60mnd Beheer & ontwikkeling onroerend goed 22,6%

Bruto fondsrendement -6,45% -6,74% -6,74% 1,79% 5,40% IT-advies & diensten 1,5%

Diverse telecommunicatiediensten 0,8%

Benchmark rendement -6,29% -7,46% -7,46% 0,97% 4,71% Zakelijke dienstverlening 0,8%

Netto fondsrendement -6,59% -7,28% -7,28% 1,20% 4,79%

Simon Property Group 5,3%

Prologis Inc 4,3%

Kapitaalmarkten 0,5%

Grootste belangen
Beheer & ontwikkeling onroerend goed 0,0%

Overig 0,0%

Mitsui Fudosan 2,9% Amerika 52,4%

Sun Hung Kai Properties 2,9% Azië 29,3%

Avalonbay Communities Inc 3,7%

Unibail-Rodamco-Westfield 3,3%
Geografische spreiding

Boston Properties 2,9%

Deutsche Wonen SE 2,6% Middle East 0,0%

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.

Ventas Inc 2,9% Europa 18,3%

Equity lifestyle properties 2,7% Afrika 0,0%
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