
Canada 2,2%

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.

Mexico 3,1%

Frankrijk 2,9%

Indonesië 3,7% Staatsobligaties 17,9%

Polen 3,2% Bedrijfsobligaties 82,1%

Duitsland 13,0%

Verenigde Staten 9,6%
Samenstelling

Denemarken 3,7%

Supranationaal 38,3%

Luxemburg 15,5%

Geografische verdeling

Benchmark rendement 3,56% 3,56% 2,17% 1,57% 2,45%

Netto fondsrendement 3,82% 3,82% 1,94% 1,27% 2,44%

Bruto fondsrendement 3,92% 3,92% 2,32% 1,65% 2,82% A 29,9%

BBB 40,2%

Credit rating 
Rendement

AAA 13,6%

Q1 2019 Year-to-date 12mnd 36mnd 60mnd AA 16,3%

Ontwikkeling koers fonds
Kosten

Lopende kosten 0,38%

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 € 312.707.996

Aantal units 10.689.690

Duration 6,72

1-10-2012

Dividend Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Benchmark 50% Barclays Capital US Credit 

TR Index; 50% Barclays Capital 

Euro Credit TR Index (EUR)

Koers € 29,24

Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties Fonds

1e kwartaal 2019

Ontwikkelingen markt en fonds Profiel

Dit fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties die zijn 

genoteerd in Euro of Amerikaanse dollar. De nadruk ligt op 

Europa en Noord-Amerika. Er wordt voornamelijk belegd in 

bedrijfsobligaties met een relatief goede kredietwaardigheid 

(‘Investment Grade’). Daarnaast wordt belegd in 

staatsgerelateerde obligaties met een relatief goede 

kredietwaardigheid. Tevens kan in beperkte mate worden 

belegd in Duitse en Amerikaanse staatsobligaties.

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 3,82%, hoger dan de benchmark 

die 3,56% noteerde. Risico-opslagen van Amerikaanse obligaties verkrapten het eerste kwartaal met 

maar liefst 30 basispunten. Bij Europese obligaties was dit met 20 basispunten relatief iets minder. 

Europese staats gerelateerde obligaties hadden het door de snel dalende rente moeilijker: hier 

verkrapten risico-opslagen slechts enkele basispunten.

De markt kreeg steun van centrale banken. Renteverhogingen werden zowel in de Verenigde Staten 

als de Eurozone op de lange baan geschoven. De op handen zijnde handelsovereenkomst tussen de 

Verenigde Staten en China droeg ook bij aan het positieve marktsentiment. De markt trok zich 

weinig aan van tegenvallende macro-economische cijfers. Zo wist Duitsland ternauwernood een 

recessie te voorkomen.

Energiebedrijven sterk, non-cyclische sectoren en consumenten bleven achter. Energiebedrijven 

profiteerden van de opgeveerde olieprijs. Europese consumentengoederen bleven achter door angst 

voor hogere Amerikaanse importtarieven. Non-cyclische sectoren zoals nutsbedrijven en 

telecombedrijven profiteerden minder van de sterke markt. Dit kwam omdat zij eind vorig jaar veel 

minder hard waren uitgelopen.

Kerngegevens per 31-03-2019

Fondstype Obligaties

Oprichtingsdatum
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