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Ontwikkelingen markt en fonds Profiel

In het vierde kwartaal heerste een negatief sentiment op de financiële markten. Dit werd veroorzaakt door 

angst voor een wereldwijde groeiafzwakking en de onrust rond Italië. Samen met Brexit en de continue angst 

voor een handelsoorlog zorgden deze factoren voor een sterke daling op de aandelenmarkten en een lagere 

rente. Ook de verdere renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank en het stopzetten van het 

opkoopprogramma van de Europese centrale bank drukte het sentiment.

Naast de onrust in Italië liepen de gemoederen in Frankrijk ook flink op. Protesten van de “Gilet Jaune” 

beweging tegen het economisch beleid van Macron waren negatief voor Franse staatsobligaties. Macron is de 

protestanten tegemoet gekomen met minder belastingverhogingen. Hierdoor zal het begrotingstekort van 

Frankrijk in 2019 waarschijnlijk boven de 3% uitkomen.

Risico-opslagen van bedrijfsobligaties liepen met maar liefst veertig basispunten op. Bij gedekte obligaties en 

semistaat liepen opslagen relatief minder hard uit met ongeveer tien basispunten. De onrust op de 

creditmarkten begon in Italië met nieuwe begrotingsperikelen. De door de regering voorgestelde begroting zou 

leiden tot een groter dan verwacht begrotingstekort in 2019. Later volgden tegenvallende macro economische 

cijfers. Zo verslechterde de inkoopmanagersindex van de Eurozone flink naar 51,1, ruim onder de niveaus van 

de zomer. 

Ook de Amerikaanse index verslechterde aanzienlijk van 59,3 naar 54,1. Ook vielen enkele bedrijfsresultaten 

tegen. Deze lagen meteen onder een vergrootglas: een kleine tegenvaller leidde al snel tot een aanzienlijke 

marktreactie. Bovendien had de creditmarkt veel last van de onder druk staande verhouding tussen vraag en 

aanbod. Creditfondsen hadden nog steeds te maken met onttrekkingen. De ECB kocht afgelopen kwartaal nog 

wel 8 miljard euro aan bedrijfsobligaties. Beleggers hielden echter al rekening met het einde van het 

opkoopprogramma. Tegelijkertijd waren er veel bedrijven die naar de markt wilden komen.

De aanhoudende onzekerheid rondom het handelsconflict tussen de VS en China, de Italiaanse 

begrotingsperikelen en het beleid van de Amerikaanse Fed zorgden het afgelopen kwartaal voor een forse 

daling van de wereldwijde aandelenbeurzen. Daarbij was het een erg slecht kwartaal voor Amerikaanse 

technologie zwaargewichten als Amazon, Apple en Facebook. De MSCI World daalde ruim 12%, gemeten in 

Euro’s. Vooral de IT- en Energiesector kregen het zwaar te verduren.

De grondstoffen beleggingen leverden dit kwartaal per saldo een negatieve bijdrage. De sector energie 

leverde hieraan de grootste bijdrage. 

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 31-12-2018

Fondstype Mix

Oprichtingsdatum 1-4-2013

Dividend Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Beursnotering Nee

Totaal belegd vermogen € 689.835.324

Aantal units 20.109.489

Koers € 34,32

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

Q4 2018 Year-to-date 12mnd 36mnd 60mnd

4,86% Lopende kosten 0,65%

Netto fondsrendement -12,36% -9,63% -9,63% 4,83% 4,20%

Bruto fondsrendement -12,21% -9,05% -9,05% 5,49%

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 80,8%

Aandelen opkomende markten 14,8%

Benchmark rendement -12,38% -9,60% -9,60% 4,84% 4,57%

Grondstoffen 4,4%

 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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