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Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group

  Ontwikkelingen fonds

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

Liquide beleggingen 83% 0,5% 0,6% -0,1% 11,9% 11,9% 11,9% 31/08/19 91,4% 102,9%

Vastrentende waarden 46% 2,4% 2,6% -0,1% 11,6% 11,7% 11,7% 31/07/19 97,6% 104,4%

Aandelen 34% -2,1% -2,2% 0,2% 12,6% 12,1% 12,1% 31/12/18 102,9% 108,9%

Publiek Vastgoed 3% 1,5% 1,8% -0,3% 16,0% 15,2% 15,2%

Illiquide beleggingen 12% 0,0% 0,0% 3,1% 3,1%

Totaal fonds (incl. overlay) 100% 2,8% 2,9% -0,1% 0,0% 0,0% -0,1%

  Ontwikkelingen financiële markten

Toelichting
In de maand augustus daalden zowel de aandelenmarkten als de rentes wereldwijd. Als gevolg hiervan stegen de vastrentende waarden in waarde 
maar was het rendement op aandelen negatief. De daling van de rente was voornamelijk het gevolg van de verlaging van de beleidsrente van de 
Federal Reserve en de vooruitzichten dat de Europese Centrale Bank vergelijkbare stappen zal gaan ondernemen. De daling op de aandelenmarkten 
was vooral te wijten aan de opnieuw oplaaiende handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en China. Daarbij kwamen er tegenvallende cijfers over 
de Duitse economie naar buiten welke de angst voor een brede economische recessie versterkte. 

Binnen Europa hield de onzekerheid omtrent een mogelijke no-deal Brexit en de Italiaanse crisis de gemoederen bezig. De net aangestelde premier 
Boris Johnson wordt direct op de proef gesteld wanneer er begin september wordt gestemd over de mogelijkheden omtrent een no-deal Brexit. Mocht 
het voorstel worden aangenomen dan heeft de regering tot 19 oktober de tijd om een akkoord te sluiten met de EU. Lukt dat niet, dan moet Brussel 
om uitstel worden gevraagd. Aan de Italiaanse politieke onrust leek eind augustus een einde te komen toen de Vijfsterrenbeweging en de 
Democratische partij een akkoord sloten. Dit werd echter verstoord toen de Vijfsterrenbeweging met aanvullende eisen kwam. 

De brede aandelenindex (MSCI ACWI IMI) daalde met 3,4%. De rente op de twintigjaars swaprente daalde tot 0,05% op 30 augustus en was 
gedurende de maand zelfs even negatief.
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