
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.

Finland 1,8%

Luxemburg 0,1%

België 13,5%

Nederland 8,1%

Oostenrijk 5,4%

Frankrijk 46,9%

Duitsland 24,2%

Geografische verdeling

Benchmark rendement 5,99% 5,99% 7,70% 2,74% 7,45%

Netto fondsrendement 5,93% 5,93% 7,56% 2,54% 7,25%

Bruto fondsrendement 5,99% 5,99% 7,79% 2,76% 7,48% NR 0,8%

Credit rating 
Rendement

AAA 31,9%

Q1 2019 Year-to-date 12mnd 36mnd 60mnd AA 67,3%

Ontwikkeling koers fonds
Kosten

Lopende kosten 0,22%

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 € 585.740.623

Aantal units 15.748.093

Duration 15,75

1-10-2012

Dividend Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Benchmark Barclays Euro Treasury 10+ yrs 

AAA-AA TR Index

Koers € 37,19

Achmea Langlopende Obligaties Fonds

1e kwartaal 2019

Ontwikkelingen markt en fonds Profiel

Dit fonds belegt in aan een in de eurozone gevestigde beurs 

genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd 

worden door een overheid uit de euro-zone. Er wordt belegd in 

obligaties die een looptijd kennen van gemiddeld langer dan 

20 jaar. 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. 

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 5,93%, heel licht lager dan de 

benchmark die 5,99% noteerde. Duitse staatsobligaties rendeerden 2,12% in het eerste kwartaal, 

terwijl Italiaanse en Franse staatsobligaties respectievelijk een rendement van 1,59% en 3,01% 

lieten zien. De Duitse rente liet een daling zien in de eerste twee maanden van het kwartaal. Dit werd 

gedreven door de nasleep van slechte economische cijfers in de laatste maanden van 2018 en een 

aarzelend begin van 2019. De meeste economen verwachtten echter dat in het eerste kwartaal een 

economisch herstel zou optreden. Het grootste deel van de zwakke cijfers was immer te wijten aan 

eenmalige factoren zoals autoproductie verstoringen door emissie data en lage waterstanden op de 

Rijn. Daarnaast kondigde de Chinese overheid stimuleringsmaatregelen aan. Het herstel bleef echter 

uit en onder meer de productie cijfers en het producentenvertrouwen daalden gestaag verder. 

Begin maart vergrootte de ECB de toegenomen onzekerheid door eerder dan verwacht aan te 

kondigen dat de TLTRO vrijwel doorgerold zullen worden. Deze TLTRO leningen waren in de hoogtij 

dagen van de eurozone crisis verstrekt om de banken sector te steunen. Door eerder dan verwacht 

deze leningen door te rollen, voedde de ECB speculaties over verdere afzwakking van de Europese 

groei. Dit had een forse uitwerking op de 10-jaars Duitse rente tot gevolg. Deze was gedurende het 

kwartaal al in een rustig tempo afgezwakt, maar de daling kwam nu in een stroomversnelling terecht 

en bracht de rente zelfs weer in negatief territorium.

De ‘draai’ van de ECB richting meer monetaire stimulus stond niet op zich zelf. Eerder had de 

Amerikaanse Fed al aangekondigd het verkrappende beleid stop te zetten door verslechterende 

mondiale omstandigheden en een laag blijvende Amerikaanse inflatie. Gedurende het eerste 

kwartaal werd dit herhaaldelijk bevestigd door de Fed President Powell. De Italiaanse rente bleef 

relatief volatiel. Het renteverschil met Duitsland daalde in februari nadat een verlaging van de 

kredietwaardigheid uitbleef maar steeg richting kwartaal einde doordat de fiscale tekorten lijken op te 

lopen.

Zoals gezegd liet de producerende sector in Europa een sterke afzwakking zien zowel in vertrouwen 

alsook in ‘harde’ productie data. De diensten sector daarentegen bleef relatief sterk. Ook de 

werkloosheid daalde verder. Inflatie blijft laag met een groei van 1,5%. Kerninflatie bedraagt slechts 

1,0%. 

Kerngegevens per 31-03-2019
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