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  Ontwikkelingen fonds

 Rendement (in €) gewicht MTD BM YTD BM YTD Dekkingsgraad Nominaal Beleid

Liquide beleggingen 85% 1,5% 1,6% -0,2% 1,5% 1,6% 1,6% 31/01/2020 96,2% 98,6%

Vastrentende waarden 44% 3,6% 3,6% 0,0% 3,6% 3,6% 3,6% 31/12/2019 99,0% 99,3%

Aandelen 38% -0,9% -0,8% -0,1% -0,9% -0,8% -0,8% 31/12/2019 99,0% 99,3%

Publiek vastgoed 3% 1,2% 1,3% -0,1% 1,2% 1,3% 1,3%

Illiquide beleggingen 14% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

Totaal fonds (incl. overlay) 100% 2,9% 3,0% -0,1% 2,9% 3,0% -0,1%

  Ontwikkelingen financiële markten

Toelichting
In de maand januari lieten aandelen een negatief en vastrentende waarden een positief rendement zien. Aandelen daalden voornamelijk aan het einde van de 
maand als gevolg van de onzekerheid die toe sloeg als gevolg van de uitbraak en snelle verspreiding van het coronavirus. 

Aandelenmarkten begonnen het jaar zoals 2019 werd afgesloten en stegen tot half januari richting nieuwe historische hoogtes. Dit was mede te danken aan de 
ondertekening van een handelsakkoord tussen China en de Verenigde Staten op 15 januari. De stijging werd echter een halt toegeroepen toen duidelijk werd dat 
het coronavirus binnen en buiten China snel om zich heen greep. Verschillende steden in China werden afgesloten van de buitenwereld en veel buitenlandse 
bedrijven namen maatregelen om de blootstelling aan China te verkleinen. De impact van het coronavirus is nu nog lastig in te schatten maar het zal naar 
verwachting de economische groei, in het bijzonder op de korte termijn in China, sterk negatief beïnvloeden. 

Het herstel van de wereldwijde maakindustrie zette echter wel door. Macro-economische en bedrijfscijfers verrasten opnieuw in positieve zin. Daarbij krijgt het 
sentiment nog steeds steun van de stimuleringsmaatregelen van centrale banken. Hierdoor blijven aandelen een aantrekkelijke beleggingscategorie ten opzichte 
van bijvoorbeeld vastrentende waarden. 

De brede aandelenindex (MSCI ACWI IMI) daalde met 1,2%. De rente op de twintigjaars swaprente daalde gedurende de maand met 27 basispunten tot 0,31%.
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