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  Ontwikkelingen fonds

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

Liquide beleggingen 88% 1,0% 0,9% 0,0% 8,0% 8,0% 0,0% 30/04/19 105,0% 107,0%

Vastrentende waarden 49% -0,1% -0,1% 0,0% 3,7% 3,6% 0,1% 31/03/19 103,7% 107,4%

Aandelen 35% 2,7% 2,7% 0,0% 14,4% 14,4% 0,0% 31/12/18 102,9% 108,9%

Publiek Vastgoed 3% -1,2% -1,3% 0,2% 12,9% 12,5% 0,4%

Illiquide beleggingen 13% -0,1% -0,1% 1,0% 1,0%

Totaal fonds 100% 0,6% 0,6% 0,0% 8,9% 8,9% 0,1%

  Ontwikkelingen financiële markten

Toelichting
De sterke stijging van de aandelenmarkten in het eerste kwartaal kreeg in de maand april een vervolg. De brede wereldwijde 
aandelenindex (MSCI ACWI IMI) steeg met ruim 3%. Beter dan verwachte economische cijfers in met name de VS en China lagen hieraan 
ten grondslag. De jaar-op-jaar economische groei van de twee grootste economieën van de wereld betrof 3,2%, respectievelijk 6,3%. Dit 
gaf de aandelenmarkten wereldwijd een positieve stimulans. De Amerikaanse aandelenindex, S&P500 noteerde zelfs een nieuwe hoogste 
notering sinds oprichting. Europese indices zijn nog flink verwijderd van de piekniveaus uit 2007. 

Rentes op veilige staatsobligaties bleven in Europa, mede dankzij zwakke economische data in de regio, laag. De 20-jaars euro swaprente 
eindigde de maand april op vrijwel hetzelfde niveau als dat het de maand begon, net boven de 1,0%. 

In het Verenigd Koninkrijk is nog altijd geen oplossing gevonden voor de Brexit. Een fors aantal stemmingen heeft geen meerderheid 
behaald. De Europese Unie heeft daarop het Verenigd Koninkrijk uitstel geboden tot en met 31 oktober 2019. Hiermee is het gevaar van 
een no-deal Brexit voorlopig geweken. Gevolg is wel dat het Verenigd Koninkrijk nu verplicht is om op 23 mei verkiezingen voor het 
Europese parlement uit te schrijven, tenzij er voor die tijd een uittredingsovereenkomst wordt geratificeerd.
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