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  Ontwikkelingen fonds

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

Liquide beleggingen 82% -2.7% -2.5% -0.2% -1.3% -0.9% -0.9% 29/02/2020 90.7% 97.4%

Vastrentende waarden 44% 2.0% 2.0% 0.0% 5.6% 5.7% 5.7% 31/01/2020 96.1% 98.6%

Aandelen 35% -7.7% -7.7% -0.1% -8.6% -8.4% -8.4% 31/12/2019 99.0% 99.3%

Publiek vastgoed 3% -7.5% -7.6% 0.1% -6.4% -6.4% -6.4%

Illiquide beleggingen 16% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3%

Totaal fonds (incl. overlay) 100% -0.9% -0.8% -0.2% 1.8% 2.1% -0.3%

  Ontwikkelingen financiële markten

Toelichting
In de maand februari lieten aandelen een negatief en vastrentende waarden een positief rendement zien. 

De aandelenmarkten begonnen de maand aanvankelijk goed en herstelden van de onzekerheid als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. In de tweede helft 
van februari nam het aantal coronabesmettingen buiten China echter flink toe en groeide de angst voor een wereldwijde pandemie. In China, maar ook daarbuiten 
werden quarantainemaatregelen getroffen, waarop zorgen ontstonden over aanvoerlijnen van producten. Het sentiment onder beleggers daalde flink en leidde tot 
een scherpe daling van de aandelenkoersen. Tussen 20 februari en 28 februari daalde de brede aandelenindex (MSCI ACWI IMI) met ruim 11%. De onzekerheid 
op de financiële markten leidde tot een vlucht naar veilige beleggingen. Veilige staatsobligaties profiteerden hiervan, met een daling van de rente tot gevolg.

Vóór de uitbraak van het coronavirus leken de macro-economische cijfers en vertrouwensindicatoren te verbeteren. De maatregelen die nu worden genomen om 
het coronavirus te beteugelen hebben een negatieve impact op de economische groei en bedrijfsresultaten. In welke mate is afhankelijk van de verdere 
ontwikkeling van de situatie. 

De brede aandelenindex (MSCI ACWI IMI) daalde in de maand februari met 8,3%. De rente op de twintigjaars swaprente daalde gedurende de maand met 13 
basispunten tot 0,17%.
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