
Brazilië 2,9%

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.

Egypte 3,4%

Dominicaanse Republiek 3,3%

Sri Lanka 4,1% Staatsobligaties 80,8%

Nigeria 3,4% Bedrijfsobligaties 19,2%

Indonesië 4,9%

Equador 4,7%
Samenstelling

Oekraïne 4,3%

Argentinië 6,6%

Turkije 5,0%

CCC 2,6%

Geografische verdeling
D 1,1%

NR 2,2%

Benchmark rendement 6,18% 6,18% 1,11% 3,40% 3,79% B 42,4%

Netto fondsrendement 6,29% 6,29% 0,61% 2,72% 2,65%

Bruto fondsrendement 6,45% 6,45% 1,23% 3,35% 3,29% BBB 29,6%

BB 16,8%

Credit rating 
Rendement

AA 1,3%

Q1 2019 Year-to-date 12mnd 36mnd 60mnd A 3,9%

Ontwikkeling koers fonds
Kosten

Lopende kosten 0,64%

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 € 109.414.330

Aantal units 3.849.087

Duration 7,53

1-10-2012

Dividend Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Benchmark JP Morgan EMBI Global 

Diversified TR Index (EUR)

Koers € 28,42

Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties Fonds

1e kwartaal 2019

Ontwikkelingen markt en fonds Profiel

Het fonds belegt voornamelijk in euro en dollar genoteerde 

staatsobligaties van opkomende landen. Daarnaast wordt 

belegd in euro en dollar genoteerde bedrijfsobligaties, welke 

zijn voorzien van staatsgarantie, van opkomende landen. Tot 

de opkomende markten worden met name gerekend de 

landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa.

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 voorwaarden welke zijn 

uiteengezet in de uitvoeringsovereenkomst/reglement.

Over het eerste kwartaal behaalde het fonds een performance van 6,29%, licht beter dan de 

benchmark die 6,18% noteerde. Na de forse correctie van de risicovolle beleggingscategorieën in het 

vierde kwartaal van 2018 lieten deze gedurende het eerste kwartaal van 2019 een sterk herstel zien. 

Zowel de spread- als de rentecomponent droegen positief bij aan het rendement van de categorie 

EMD HC. Vooral het besluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed) om de beleidsrentes voorlopig 

niet meer te verhogen, gaf lucht op de financiële markten. Amerikaanse staatsobligaties herstelden 

zich, waardoor de Amerikaanse rente het kwartaal lager eindigde. De daling van de risico-opslag van 

415 basispunten naar 350 basispunten werd veroorzaakt door een scherpe stijging van de olieprijs 

en enkele positieve economische gegevens, met name verbeterde inkoopmanagersindex cijfers, in 

opkomende landen. Vanwege de relatief slechte economische ontwikkelingen in de eurozone en de 

voorzichtige toon van de Europese Centrale Bank stond de euro stond gedurende het kwartaal onder 

druk.

Met name de positionering in landen met een hoog risico-profiel droeg positief bij aan het resultaat. 

De overweging in Egypte droeg sterk positief bij, net als de overwogen positie in Oekraïne. Ook de 

overwogen posities in Ivoorkust, Senegal en Nigeria leverden een solide bijdragen aan de relatieve 

prestaties. De opname van Saoedi-Arabië in portefeuille voordat deze in de benchmark werd 

opgenomen was ook positief. Net als de overweging in Qatar. De onderweging naar Turkije leverde 

in januari een negatieve bijdrage, maar leverde een positieve bijdrage in maart. De onderweging in 

China had, gezien de visie op de krappe spreads en de economische groeivertraging, een negatieve 

impact omdat de markt werd ondersteund door de lagere Amerikaanse rente. Om dezelfde reden 

was ook de onderweging naar Maleisië en de Filippijnen negatief.

Kerngegevens per 31-03-2019
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