
Ierland 2,0% ALPHABET 0,9%

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.

Australië 2,5% AMAZON.COM INC 1,5%

Nederland 2,1% JPMORGAN CHASE & CO 1,2%

Frankrijk 3,7% APPLE INC 2,3%

Duitsland 3,1% MICROSOFT CORP 2,3%

Verenigd Koninkrijk 5,0%

Zwitserland 3,9%
Top 5 holdings

Canada 3,7%

Verenigde Staten 59,1% Vastgoed 3,6%

Japan 7,7% Handel - transport 2,5%

Energie 9,4%

Geografische verdeling
Duurzame consumptiegoederen 3,2%

Dienstverlening 5,1%

Benchmark rendement 12,07% 12,07% 4,46% 9,53% 7,47% Basisindustrie 8,7%

Netto fondsrendement 11,80% 11,80% 4,74% 9,79% 7,45%

Bruto fondsrendement 11,87% 11,87% 5,03% 10,09% 7,75% Chemie - farmacie 13,5%

Niet duurzame consumptiegoederen 13,5%

Sectorverdeling
Rendement

Banken en verzekeraars 17,0%

Q1 2019 Year-to-date 12mnd 36mnd 60mnd IT-Telecom 18,7%

Ontwikkeling koers fonds
Kosten

Lopende kosten 0,28%

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 € 1.606.468.646

Aantal units 34.106.638

1-10-2012

Dividend Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Benchmark MSCI Developed Countries World 

TR Index (EUR)

Koers € 47,10

Achmea Wereldwijd Aandelen Fonds

1e kwartaal 2019

Ontwikkelingen markt en fonds Profiel

Dit fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde 

landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het 

Verre Oosten (inclusief Japan). 

Het fonds voert een passief beleggingsbeleid. De doel-stelling 

van het fonds is om de benchmark te volgen. Met enhanced 

indexing wordt de samenstelling van de bench-mark 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 uitvoerings-overeenkomst/reglement.

De eerste drie maanden van het jaar waren goede maanden voor beleggers. Ook maart was een 

positieve maand, aandelen presteerden goed. Ondanks eerdere tekenen van van economische 

stabilisatie wezen de economische berichten in maart toch weer op een verdere afzwakking van de 

economische groei.  Vooral het sentiment onder Europese fabrikanten daalde in maart. In Amerika 

lag de 10-jaarsrente korte tijd onder de rente die geldt voor leningen met een korte looptijd (3 

maanden). Normaal is de rente die geldt voor lange looptijden juist hoger dan de korte rente. Zo’n 

‘omgekeerde rentesituatie’ zien veel beleggers als een signaal voor een naderende recessie.

De centrale bank van Amerika (‘FED’) probeert de economie en de inflatie te sturen. Dat kan zij doen 

door de (korte) rente te verhogen of te verlagen. De FED heeft gereageerd op de lagere 

economische groei en de minder gunstige vooruitzichten. Zij gaf aan de rente in 2019 waarschijnlijk 

niet verder te verhogen. Beleggers zijn vaak bezorgd om stijgende rentes. Bij een rentestijging gaan 

de koersen van obligaties omlaag. Daarbij betekent een hogere rente dat het voor bedrijven duurder 

wordt om geld te lenen. Daardoor kunnen de koersen van aandelen ook dalen. Beleggers 

reageerden dan ook opgelucht op het bericht van de FED.

De Verenigde Staten en China onderhandelen over de handel tussen beide economische 

grootmachten. China lijkt in het handelsconflict met de VS steeds nadrukkelijker bereid om 

concessies te doen op het gebied van toegang tot de Chinese markt en bescherming van het 

intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven. Beleggers hopen op een overeenkomst tussen 

beide landen. 

Op de korte termijn is de naderende brexit het voornaamste risico. Theresa May heeft uitstel van de 

brexit gevraagd en gekregen. De onzekerheid over de naderende brexit blijft dus hoog. Een 

chaotische brexit zonder deal kan voor onrust op financiële markten zorgen. 

Kerngegevens per 31-03-2019

Fondstype Aandelen

Oprichtingsdatum
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