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  Ontwikkelingen fonds

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

Liquide beleggingen 77% 1,7% 1,6% 0,1% -2,7% -2,2% -0,5% 30/06/2020 88,1% 92,2%

Vastrentende waarden 39% 0,9% 0,9% 0,0% 2,9% 3,2% -0,2% 31/05/2020 87,3% 93,1%

Aandelen 34% 2,7% 2,6% 0,1% -8,1% -8,1% 0,0% 31/12/2019 99,0% 99,3%

Publiek vastgoed 3% 1,2% 1,1% 0,0% -20,7% -21,1% 0,3%

Illiquide beleggingen 19% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4%

Totaal fonds (incl. overlay) 100% 1,5% 1,4% 0,1% 1,3% 1,8% -0,5%

  Ontwikkelingen financiële markten

Toelichting
In juni hebben meer landen hun coronamaatregelen versoepeld en lag de focus van beleggers op economisch herstel. Beter dan verwachte macro-economische cijfers en 
berichtgeving over de voortgang in de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus zorgden voor optimisme onder beleggers, waarop aandelenkoersen een verdere stijging lieten 
zien. De coronavirusuitbraak is echter nog niet onder controle, want het aantal besmettingen loopt in een aantal landen opnieuw of nog steeds op. 

Begin juni bleken er meer mensen in Amerika aan het werk dan verwacht, terwijl analisten nog uitgingen van een forse krimp. Ook verschillende vertrouwensindicatoren in zowel de VS 
als de eurozone hebben een sterk herstel laten zien vanaf lage niveaus. De ECB kondigde aan het opkoopbeleid te verruimen en de Amerikaanse centrale bank gaf aan het monetaire 
beleid voorlopig zeer ruim te houden. Dit betekent een belangrijke steun voor verder herstel van de financiële markten voor langere tijd. Het IMF gaf echter in de nieuwe outlook aan 
dat de economie sterker zal krimpen dan geraamd in april en dat de wereldeconomie pas eind 2021 weer op het niveau staat van eind 2019. De outlook hangt in belangrijke mate af 
van verdere ontwikkelingen van het coronavirus. Nieuwe (lokale) lockdownmaatregelen kunnen voor vertraging van economisch herstel zorgen. De berichtgeving over toename van het 
aantal besmettingen in verschillende staten van Amerika wordt dan ook nauwlettend door beleggers gevolgd.

In juni is de brede aandelenindex (MSCI ACWI IMI) index met 2,3% gestegen. De rente op de twintigjaars swaprente is gedurende de maand licht gedaald tot 0,06%.
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