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Ontwikkelingen markt en fonds Profiel

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, en de politieke situatie in Italië waren de 

belangrijkste thema’s in het derde kwartaal. Wereldwijd ligt de economische groei er nog altijd redelijk bij, 

maar het momentum neemt af. Ondertussen normaliseren de centrale banken hun ruime monetaire beleid, 

met de Fed voorop. Europese staatsobligatie markten lieten de volgende rendementen zien: 

-Duitse staatsobligaties -0,76% 

-Franse staatsobligaties -1,05%

-Italiaanse staatsobligaties -1,76%  

Het Amerikaanse handelsbeleid bleef voor veel onrust zorgen. Het grootste deel van de tarieven zijn vrij 

recent ingevoerd en heeft tot nu toe weinig impact op de prijzen en bestedingen. Dat kan op korte termijn snel 

veranderen als de hogere import prijzen naar de consument worden vertaald en ook meer en meer producten 

importheffingen krijgen. Dat kan leiden tot een daling van de consumentenproducent sentiment en vervolgens 

naar een vertraging van de economie. Daarnaast profiteert de economie op dit moment van de 

belastingverlagingen maar het effect gaat in de komende maanden geleidelijk afnemen.

De markten in Europa werden in het derde kwartaal opnieuw gedomineerd door politieke ontwikkelingen in 

Italië. Speculatie over de begrotingsplannen van de nieuwe populistische regering van Lega en de vijf sterren 

beweging zorgde voor veel volatiliteit. Het renteverschil tussen Italië en Duitsland liep vooral in augustus snel 

op richting de 3%. De crisis in Turkije en ook het instorten van de brug bij Genua versterkte het negatieve 

sentiment rondom Italiaanse staatsobligaties. In september verbeterde dat sentiment nadat de Italiaanse 

regering richting een relatief laag begrotingstekort van -1,6% leek toe te werken. De laatste dag van het 

kwartaal werden de markten toch nog negatief verrast. Het aangekondigde tekort werd geschat op 2,4% voor 

de komende jaren. Dit cijfer zorgde voor een flinke verkoopgolf van Italiaanse obligaties en bankaandelen.

De crisis in Turkije en ook het instorten van de brug bij Genua versterkte het negatieve sentiment rondom 

Italiaanse staatsobligaties. In september verbeterde dat sentiment nadat de Italiaanse regering richting een 

relatief laag begrotingstekort van -1,6% leek toe te werken. De laatste dag van het kwartaal werden de 

markten toch nog negatief verrast. Het aangekondigde tekort werd geschat op 2,4% voor de komende jaren. 

Dit cijfer zorgde voor een flinke verkoopgolf van Italiaanse obligaties en bankaandelen.De Duitse 10-jaars 

rente is het afgelopen kwartaal gestegen van 0,3% naar 0,5%. De economische groei, het afbouwen van de 

ECB opkoopprogramma en de hoge olieprijs hadden een opwaarts effect op de rente. Vanwege de situatie in 

Italië, de onduidelijkheid over Brexit, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de crisis in 

Turkije is de stijging van de rente beperkt gebleven. De wereldwijde aandelenmarkten hebben verschillend 

gereageerd op een mogelijk handelsconflict tussen Amerika en, met name, China. Waar de markten in de 

ontwikkelde landen goed bleven presteren, hadden de opkomende markten het afgelopen kwartaal veel last 

van deze marktomstandigheden. De grondstoffen beleggingen leverden dit kwartaal per saldo een negatieve 

bijdrage. De sectoren energie en veeteelt lieten een goede performance zien. Het rendement van de sectoren 

granen, softs en metalen was echter negatief.

Dit fonds belegt in een mix van wereldwijde aandelen, 

aandelen van opkomende markten wereldwijd, grondstoffen, 

investment grade bedrijfsobligaties, Euro staatsobligaties en 

Euro liquiditeiten. De nadruk ligt op wereldwijde aandelen.

Het beleggingsbeleid van het fonds wordt omschreven in het 

Aanvullend Prospectus. 

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke 

waarde van het fonds, conform de voorwaarden van uw 

verzekerings- of uitvoeringsovereenkomst.

Kerngegevens per 30-09-2018

Fondstype Mix

Oprichtingsdatum 1-4-2013

Dividend Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Beursnotering Nee

Totaal belegd vermogen € 809.100.219

Aantal units 20.671.172

Koers € 39,16

Benchmark - 80% MSCI Developed Countries 

World TR Index (EUR)

- 15% MSCI Emerging Markets NR 

Index (EUR)

- 5% Bloomberg Commodity TR 

Index (EUR)

Ontwikkeling koers fonds

Rendement
Kosten

Q3 2018 Year-to-date 12mnd 36mnd 60mnd

9,05% Lopende kosten 0,65%

Netto fondsrendement 3,81% 3,12% 8,40% 11,18% 8,37%

Bruto fondsrendement 3,97% 3,60% 9,08% 11,88%

Verantwoord Beleggingsbeleid

Samenstelling
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
Wereldwijde Aandelen 81,7%

Aandelen opkomende markten 14,0%

Benchmark rendement 3,60% 3,17% 8,26% 11,38% 8,78%

Grondstoffen 4,3%

 Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij dit fonds loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag, dat wordt betaald voor de beleggingsverzekering, wordt niet 

volledig belegd; een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. 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 zo 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.

 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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